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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2018/373 

(220) 27/03/2018 

(731) L-Fashion Group Oy  

Tiilimaenkatu 9, 15680 LAHTI, FI 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  LUHTA 

 

 
     

 

(511) 18  Çadra;Çanta dore;Çanta te supeve;Çanta për blerje;çanta 

shpine;portofol;Kuleta;Çanta sportive;kuti për makijazh,  jo të përshtatura  

25  Veshje;këpucë;kapelë;Pajisje qe nuk rrëshqasin për këpucë;Shtresa te brendshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1128 

(220) 17/08/2018 

(731) N.P. “TROKIT”, O.P. 

Rruga  “Sadik Zeneli”, Dardani SU 3/1, 

Lam C2, numër 3, 10000 Prishtinë, KS 

(591) Kuqe, Portokallt, Kaltër, Verdhë, 

Vjollcë e hapur, Vjollcë e mbyllur, Gradient 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 25  Rrobat, këpucët, kapelat.  

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.  

32  Ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike;pije frutash dhe lëng frutash, 

shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  
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(210) KS/M/ 2018/1627 

(220) 11/12/2018 

(731) MAXCHIEF EUROPE, S.L. 

Roger de Flor, 93-95, Local 

08013 BARCELONA, ES 

(591) Ngjyrë hiri dhe e kuqe. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje;tavolina;tavolina palosëse;tavolina ndihmëse;karrige;karrige 

palosëse;bankat (mobiljet);stole;luhatëse (ulëse) verandë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/11 

(220) 11/01/2019 

(731) BETEK BOYA VE KİMYA 

 SANAYI ANONİM ŞİRKETİ 

Kaynarca, Kavakpınar Mah., Tandogan Cad. 

Kocamezarlık Karşısı, Pendik - İSTANBUL 

, TR 

(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë, e kuqe, e 

kaltër, gjelbër. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate të cilat  përdoren në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari. Plehra dhe dhera (toke). Rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastikë e 

papërpunuar. Përbërje për shuarjen e zjarrit. Adezivë jo për qëllime mjeksore, amvisërie 

dhe zyre.  

2  Ngjyra; vernik; llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; tretës 

dhe lidhës për ngjyra; pigmentë; ruajtës (mbrojtës) të metaleve; ngjyra këpucësh; ngjyra 

dhe tintë (bojë) printimi; tonerë (përfshi gëzhojat e tonerëve të mbushur); ngjyrues të 

ushqimit, farmaceutikëve dhe pijeve. Rrëshira natyrale të papërpunuara. Metale në formë 

pluhuri dhe folish për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë.  
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(210) KS/M/ 2019/12 

(220) 11/01/2019 

(731) BETEK BOYA VE KİMYA 

 SANAYI ANONİM ŞİRKETİ Kaynarca, 

Kavakpınar Mah., Tandogan Cad. 

Kocamezarlık Karşısı, Pendik - İSTANBUL 

, TR 

(526)  

(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë, e verdhë, e 

portokalltë, e kuqe, ngjyrë vjollce, e kaltër, e 

kaltër e hapur, e gjelbër.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate të cilat  përdoren në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari. Plehra dhe dhera (toke). Rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastikë e 

papërpunuar. Përbërje për shuarjen e zjarrit. Adezivë jo për qëllime mjeksore, amvisërie 

dhe zyre.  

2  Ngjyra; vernik; llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; tretës 

dhe lidhës për ngjyra; pigmentë; ruajtës (mbrojtës) të metaleve; ngjyra këpucësh; ngjyra 

dhe tintë (bojë) printimi; tonerë (përfshi gëzhojat e tonerëve të mbushur); ngjyrues të 

ushqimit, farmaceutikëve dhe pijeve. Rrëshira natyrale të papërpunuara. Metale në formë 

pluhuri dhe folish për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë.  

3  Preprate për zbardhim dhe larje, detergjentë të ndyshëm nga ato për përdorim në procesin 

e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës pëlhurash, për 

përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjent për larje enësh. Parfumeri; kozmetikë jo 

mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë. Sapun. Preparate për 

kujdes detar; dentifricë, lustruesh protezash, preparate për zbardhim të dhëmbëve, 

shpërlarës goje, jo për qëllime mjeksore. Preparate abrazive; Veshje zmerile; letër zmerile; 

gurë shtufi; pasta abrazive. Preparate lustrues për lëlura, vinil, metal dhe dru, krem dhe 

lustrues për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyl për lustrim  

16  Letër dhe karton; letër dhe karton për qëllime paketimi dhe mbështjelljeje, kuti kartoni; 

peshqir letre; letër tualeti; peceta letre. Materiale plastike për qëllime paketimi dhe 

mbështjelljeje. Bloçe printimi dhe shkronja; materiale libërllidhës. Publikime të printuara; 

çështje (materiale) të printuara; libra, magazina,  gazeta, libra faturash, shënime të printuar 

për dërgesa, vaucher të printuar, kalendarë; posterë; fotografi (të printuara); piktura; stiker 

(zyrash); pulla postare. Artikuj shkrimi, artikuj zyre, materiale instruksioni dhe arsimi (pos 

mobiljeve dhe aparateve); orendi shkrimi dhe vizatimi; materiale artistesh; produke letre 

per qellime zyrash; Ngjites per qellime zyre, lapsa, stilolapsa, goma (fshirese), shirita 

adeziv per qellime zyre, kuti kartoni (materiale artistesh), leter mbeshtjellese, leter 

kopjuese, leter ruli per arka regjistruese, materiale vizatimi, drase e zeze, laps vizatimi, 

ngjyra uji (per ngjyrosje). Rekuizita zyre. Rule dhe brusha per ngjyrosje.     

17  Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika dhe mallra sintetike gjysem te perpunuar  te 

bera nga keto materiale ne forme te pluhurit, shufrave, paneleve dhe folive te perfsjhira ne 

kete klase. Materiale izolimi, ndalimi dhe mbyllje; ngjyra izoluese, pelhura izoluese, shirita 

dhe bandazh izolues, mbulesa izoluese per makina industriale, kompozime mbylles per 

lidhje, rondele, O-unaza per qellime mbyljeje (te ndryshem nga rondelet per motore, 
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cilindra dhe larëseve per çezma uji). Gypa uji te beranga goma dhe plastika; zorë nga 

platika dhe goma, përfshi ato që përdoren për automjete; lidhës për gypa të plastikës dhe 

gomës; veshje gypash nga plastika dhe goma; zore nga materiali i tekstilit; bashkime për 

gypa, jo nga metali; veshje gypash,  jo nga metali; zore lidhëse për radiatore të automjeteve. 

Profile qepre të bëra nga materiale sintetike për automjete për qëllime dekorimi.   

19  Rrërë, zhavor, gurrë të thyer, asfalt, bitum, çiminto, gips, suva, beton, bloçe mermeri 

për konstruksione, të përfshira në këtë klasë. Materiale ndërtimatrie (si prodhime 

përfundimtare) të bëra nga betoni, gjipsi, argjila, argjila për poçëri, gurri, mermeri, druri, 

plastika dhe materiale sintetike për qëllime ndërtimtari, konstruksione, konstruksione 

rrugësh, të përfshira në këtë klasë; ndërtime jo metalike, materiale jo-metalike ndërtimtarie, 

shtylla jo metalike për linja rryme, bariera jo metalike; mbështjellës natyral dhe sintetik në 

formë të paneleve dhe fletëve, të cilët janë materiale ndërtimi; karton bitumi për 

mbështjellje të çative; mbështjellës bitumi për çati; dyer dhe dritare nga druri dhe materiale 

sintetike. Shenja komunikacioni jo metalike, jo iluminishente dhe jo mekanike, për rrugë. 

Monumente dhe stauja nga gurri, betoni dhe mermeri. Qelq ndërtimtarie. Pishina të 

parafabrikuara jo metalike (struktura). Rrëre akuariumi.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime 

këshilluese për themelimin, organizimin, menaxhimin e qendrave tregtare, shitoreve, 

marketeve,  duqaneve dh zingjirit te shitoreve posaqërsiht për ndërtim, materialeve të 

ndërtimit, ngjyrave dhe industrisë kimike; shërbime konsultative për themelimin e zingjirit 

të shitjes me pakicë për ndërtimtari, materialeve të ndërtimtarisë, ngjyrave dhe sektorit 

kimik, nëpërmjet  një agjencie dhe sistemit të franshizës; shërbime të reklamimit dhe 

promovimit posaqërisht për ndërtimtari, materiale ndërtimtarie, ngjyrave dhe industrisë 

kimike; shërbime të agjencise për import dhe eksport, posaqërsht për ndërtimtari, materiale 

ndërtimtarie, ngjyrave dhe industrisë kimike; ekspozita të mallrave, posaqërisht të bërit 

bashk, pë dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm (duke përjashutar transportin e tyre), 

duke ju mundësuar konsumatorëve që ti shikojnë dhe blejnë ato mallra; shërbime të shitjes 

elektronike, posaqërsiht të bërit bashk në një rrjet elektronik, të mallrave të ndyshëm, duke 

ju mundësuar konsumatorëve të vendosin urdhërat dhe ti blejnë këto mallra nëpërmjet 

mjeteve elektronike; shitje me pakicë nëpërmejt katalogjeve, posaqërisht duke i bërë bashk, 

për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm në katalog, duke ju mundësuar konsumatorëve 

ti shikojnë, të vendosin urdhëra dhe ti  blejnë këto mallra; shërbime të shitjes me pakicë, 

posaqërisht të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm (duke përjashtuar 

transportin e tyre), duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë, të vendosin urdhëra dhe 

ti blejnë këto mallra në shitjen në duqanet me pakicë; ekspozita të mallrave veçanërisht, të 

bërit bashk, për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm (duke përjashtuar transportin e 

tyre), duke ju mundësuar konsumatorëve të vendosin urdhëra dhe ti blejnë këto mallra; 

Shërbime të shitjes posaqërisht të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndyshëm 

(duke përjashtuar transportin për ato), përfshi mallrat e ndërtimit, materialet e ndërtimit, 

ngjyrave dhe sektorit kimik, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe blejnë këto 

mallra.   

37  Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime 

pastrami për ndërtesa (brenda dhe jashtë), hapsirrave publike, objekteve industrial; 

desinfektim, shërbime të shkatrimit të dëmtuesve, të ndryshëm nga ato bujqësi, huazimi 

makinave dhe paisjeve për pastrim. Shërbime të stacionimit të automjeteve për automjete 

toksore, mirmbajtje, riparim dhe mbushjeme karburant të automjeteve toksore. Shërbime të 
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stacionimit të automjeteve për automjete të marinës (detare), mirmbajtje, riparim dhe 

mbushje me karburant të automjeteve të marinës. Riparim dhe mirmbajtje të automjeteve 

ajrore. Tapiceri, riparim dhe restaurim të mobiljeve. Instalim, mirmbajtje dhe riparim të 

nxehtësisë, ftohjes dhe instalimeve sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. 

Instalacion, mirmbajtje dhe riparim i makinave dhe paisjeve industrial, makinave dhe 

paisjeve të zyrave, aparateve të kominukimit, paisjeve elektrike dhe elektronike. Riparim 

dhe mirmbajtje të ashensorëve. Riparim i orëve dhe sahatëve. Shërbime miniere dhe nxjerje 

të xehes. Riparim të këpucëve, çantave dhe rripave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/31 

(220) 16/01/2019 

(731) ,,Burimi-AG’’ sh.p.k AVNI GASHI    

Rr; Wilsoni nr 26, KS 

(591)  - E zeze,  - E verdh (e qelur), - E kuqe 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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. 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/32 

(220) 16/01/2019 

(731) ,,Burimi-AG’’ sh.p.k AVNI GASHI  

Rr; Wilsoni nr 26, KS 

(591)  E zeze, E verdh (e qelur), E kaft 

(ngjyrë ari), E kaltert e qelt 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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 
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(210) KS/M/ 2019/33 

(220) 16/01/2019 

(731) ,,Burimi-AG’’ sh.p.k  AVNI GASHI   

Rr; Wilsoni nr 26 Suharekë, KS 

(591)  E zeze, E verdh, E gjelbert, E kaltert,  

E bardh 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/141 

(220) 12/02/2019 

(731) Fadil Pushkolli Kosova Post SH.P.K. 

Rr. Garibaldi, Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e kuqe dhe e bardhe 

(740)  Besnik Sogojeva Rr. Xheladin Hana, 

nr.7 / KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 38  Telekomunikacionit; Lejon një person të flasë me një tjetër, transmetojë mesazhe 

nga një person në tjetrin dhe vendos një person në komunikim gojor ose vizual me një tjetër 

(radio dhe televizion). Shërbime që konsistojnë në përhapjen e programeve radiotelevizive; 

shërbimet e agjencive të lajmeve; shërbimet e pagingut [radio, telefon ose mjete të tjera të 

komunikimit elektronik]; sigurimi i forumeve në internet; radio transmetimit; radio 

komunikimit; transmetimit satelitor; transmetimi i të dhënave; ofrimin e kanaleve të 

telekomunikacionit për shërbimet e teleshopingut; sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit 

në një rrjet kompjuterik global; shërbimet e telekonferencës; transmetimi i skedarëve 

dixhital; sigurimi i aksesit të përdoruesve në rrjetet kompjuterike globale; Video-on-

demand transmetimit; shërbimet e videokonferencës; transmetimit pa tel; komunikimet me 

telefon; komunikimet nga telefonat celulare; komunikimet nga terminalet kompjuterike; 

shërbimet e bordit elektronik të buletinit [shërbimet e telekomunikacionit]; informacion në 

lidhje me telekomunikacionin; duke siguruar chatrooms në internet; dërgimi i mesazhit;   
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(210) KS/M/ 2019/142 

(220) 13/02/2019 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., nr. i biznesit 71131920 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/143 

(220) 13/02/2019 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/144 

(220) 13/02/2019 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2019/145 

(220) 13/02/2019 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho, 

Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., nr. i biznesit 71131920 

 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/146 

(220) 13/02/2019 

(731) Illyrian  Bloodline SH.P.K 

Rr. Adnan Krasniqi nr.149, Hyrja 1 kati I nr. 

1, Prizren, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Rrobat, këpucët, kapelat   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/147 

(220) 14/02/2019 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited 

Route de France 17 Boncourt 2926, CH 

(591) E kalter e errët, hiri, e verdhë 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) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; duhan me maru vet -rrokullisni 

duhanin tuaj; tub duhani; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); puro; cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; artikujt e duhanpirësve; 

letër për cigare; tubat e cigareve; filtra të cigareve; aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; 

makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare 
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elektronike; produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/148 

(220) 14/02/2019 

(731) SHENZHEN MEETION TECH CO., 

LTD 3F/2A of Third Phase, Yangbei 

Industrial Park, Huangtian, Xixiang Street, 

Bao'An District, Shenzhen,, CN 

(591) E zezë    

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Mbulesa për telefona te mençur (smartphones), çanta për telefona te mençur 

(smartphones), shkopinj selfije (mbajtës dore për selfi), syze, mbushës i baterisë elektrike, 

lidhëse (pajisjet e përpunimit të të dhënave), pajisje kompjuterike periferike, tastierë 

kompjuteri, set telefonie, dëgjuese (kufje).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/149 

(220) 14/02/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të 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); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

dhe kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike për kompjuterë, pajisjeve mobile, 

telefona mobil, orave të mënçura (smartuaç); syzeve të mënçura, pajisjeve që mund të 
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vishen, kufjeve, dëgjueset për vesh, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e 

video pllejerëve si dhe incizues, sistemeve të kinemasë në shtëpi, dhe sistemeve të 

argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat 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 për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje 

elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, kuti instalimi dhe audio e video 

pllejerë si dhe incizues; identifikues biometric dhe aparate autenciteti; matës të shpejtësisë; 

matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; 

pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; 

monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, 

telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti për instalim (setap boks) dhe audio e video 

pllejerë si dhe incizues; ekrane virtuale dhe për rritjen e realitetit; syze, kontrollorë dhe 

kufje; 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 (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; përdorues i ndërfaqeve për kompjuterët dhe pajisje elektronike 

brenda automjeteve motorike, kryesisht panelët elektronik të kontrollit, ekraneve, ekraneve 

me prekje (touchscreen), kontrollimin nga larg, stacionet e sjelljes (docking stations), 

konektorë, ndalues, dhe kontrollimin e aktivizimit-të zërit; sisteme të pozicionimit global 

(pajisje GPS); aparate navigimi; aparate navigimi për automjete [për kompjuterët brenda]; 

pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, 

pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, 

syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të 

mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, 

kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, 

dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; 

mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, 

labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobile, 

kompjuterë që mbahen në dorë, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi; ekrane 

me prekje; ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobilë, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për 

ekranë kompjuteri, ekranë të telefonit mobil, dhe ekranit për ora të mencura; pjesë dhe 

aksesorie për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuterë, telefona mobila, pajisje 
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elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, 

dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/150 

(220) 14/02/2019 

(731) Sevdije Krasniqi AGRO-VEZE N.T.P 

, Rr. Vëllezërit Fazliu, 10000 Prishtinë, , KS 

(591) E Zezë, E Verdh, E Bardh 

 

  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; supa dhe produktet për 

përgatitjen e supave duke përfshirë preparatet për supa nga perimet dhe koncentrate të 

bujonëv edhe të gjitha ato që i përfshin klasa 29  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/152 

(220) 14/02/2019 

(731) Bejtullah Haxhimurati BIOPAK 

SHPK Sheshi Sadik Shala pa Nr., 21000 

Rahovec, KS 

(591) E Bardhe, E zeze, ngjyre Ari dhe e  

Kuqe. 

(740)  Ismet Haxhimurati BIOPAK SHPK 

Sheshi Sadik Shala pa Nr., 21000 Rahovec,  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave)  

35  Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike, shitja me shumicë dhe 

pakicë e pijeve alkoolike.  
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(210) KS/M/ 2019/153 

(220) 14/02/2019 

(731) Bejtullah Haxhimurati BIOPAK 

SHPK Sheshi Sadik Shala pa Nr., 21000 

Rahovec, KS 

(591) E Bardhe, E zeze, ngjyre Argjendi,  e 

Verdhe dhe e  Kuqe. 

(740)  Ismet Haxhimurati BIOPAK SHPK 

Sheshi Sadik Shala pa Nr., 21000 Rahovec 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave)  

35  Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike, shitja me shumicë dhe 

pakicë e pijeve alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/154 

(220) 15/02/2019 

(731) Menarini International Operations 

Luxembourg S.A.-1, Avenue de la Gare-L-

1611, LU 

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

Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VERIKTAR 

 

 
     

 

(511) 5  Antibiotik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/155 

(220) 15/02/2019 

(731) Menarini International Operations 

Luxembourg S.A.-1, Avenue de la Gare-L-

1611, LU 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VABOREM 

 

 
     

 

(511) 5  Antibiotik  
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(210) KS/M/ 2019/161 

(220) 19/02/2019 

(731) CHOI, JONG – ILL B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299,  

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HELLO CARBOT KOONG 

 

 
     

 

(511) 9  Numëratore; brava, elektrike; aparate dhe instrumente laboratorike fizike dhe 

kimike; aparate dhe instrumente optike përveçse për syze dhe aparate fotografike; aparate 

dhe instrumente fotografike; video kamera; aparate dhe instrumente peshimi për njësi 

standarde; aparate dhe instrumente automatike të kontrollit; syze; lente të kontaktit; 

mekanizma për aparate që punojnë me monedha; xhaketa shpëtimi; kostume për mbijetesë; 

sensorë të nxehtësisë; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve; makina 

për shpërndarjen e energjisë elektrike; bateri elektrike; aparate dhe instrumente elektrike 

audio dhe vizuale; makina dhe mjete të telekomunikimit; aparate telefonike; programe 

kompjuterike, që mund të shkarkohen; aplikacione softuerike kompjuterike, që mund të 

shkarkohen; softuer kompjuterik për lojëra; softuerë të aplikacioneve kompjuterike për 

celularë; softuerë kompjuterik; harduer kompjuterik dhe pajisje periferike kompjuterike; 

magnete; kaseta për video-lojëra; fishkëllyes sinjalizimi; doreza mbrojtëse; helmeta; veshje 

mbrojtëse; skedarë muzikorë që mund të shkarkohen; media elektronike muzikore për 

regjistrim paraprak; videokaseta të regjistruara (përveç muzikës); media elektronike 

jomuzikore për regjistrim paraprak (me përjashtim të softuerit kompjuterik); karta 

magnetike kreditore; bileta që mund të shkarkohen; filma, të ekspozuar; publikime 

elektronike, që mund të shkarkohen; libra elektronikë që mund të shkarkohen; gazeta 

elektronike që mund të shkarkohen; libra ose letra elektronike studimi që mund të 

shkarkohen; filma të animuar; shkallë për shpëtim nga zjarri; aparate për frymëmarrje 

nënujore; zile elektrike e derës; maska mbrojtëse.  

28  Rrjete për flutura; pajisje për mbledhjen e insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; stoli 

për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparat për 

udhëtim në rrugë të drejtë; lodra (gjëra për lojë); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportiv 

(përveç artikujve të golfit /artikujve për alpinizëm); mjete për ngjitje (pajisje alpinizmi); 

rrip i alpinistëve; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; doreza të golfit; pajisje të golfit; 

pajisje për peshkim; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/162 

(220) 19/02/2019 

(300) RU 2019702383  24/01/2019  RU 

(731) CHOI, JONG - ILL 

B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 

Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, 

Seoul, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(511) 9  Numëratore; brava, elektrike; aparate dhe instrumente laboratorike fizike dhe 

kimike; aparate dhe instrumente optike përveçse për syze dhe aparate fotografike; aparate 

dhe instrumente fotografike; video kamera; aparate dhe instrumente peshimi për njësi 

standarde; aparate dhe instrumente automatike të kontrollit; syze; lente të kontaktit; 

mekanizma për aparate që punojnë me monedha; xhaketa shpëtimi; kostume për mbijetesë; 

sensorë të nxehtësisë; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve; makina 

për shpërndarjen e energjisë elektrike; bateri elektrike; aparate dhe instrumente elektrike 

audio dhe vizuale; makina dhe mjete të telekomunikimit; aparate telefonike; programe 

kompjuterike, që mund të shkarkohen; aplikacione softuerike kompjuterike, që mund të 

shkarkohen; softuer kompjuterik për lojëra; softuerë të aplikacioneve kompjuterike për 

celularë; softuerë kompjuterik; harduer kompjuterik dhe pajisje periferike kompjuterike; 

magnete; kaseta për video-lojëra; fishkëllyes sinjalizimi; doreza mbrojtëse; helmeta; veshje 

mbrojtëse; skedarë muzikorë që mund të shkarkohen; media elektronike muzikore për 

regjistrim paraprak; videokaseta të regjistruara (përveç muzikës); media elektronike 

jomuzikore për regjistrim paraprak (me përjashtim të softuerit kompjuterik); karta 

magnetike kreditore; bileta që mund të shkarkohen; filma, të ekspozuar; publikime 

elektronike, që mund të shkarkohen; libra elektronikë që mund të shkarkohen; gazeta 

elektronike që mund të shkarkohen; libra ose letra elektronike studimi që mund të 

shkarkohen; filma të animuar; shkallë për shpëtim nga zjarri; aparate për frymëmarrje 

nënujore; zile elektrike e derës; maska mbrojtëse.  

28  Rrjete për flutura; pajisje për mbledhjen e insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; stoli 

për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparat për 

udhëtim në rrugë të drejtë; lodra (gjëra për lojë); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportiv 

(përveç artikujve të golfit /artikujve për alpinizëm); mjete për ngjitje (pajisje alpinizmi); 

rrip i alpinistëve; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; doreza të golfit; pajisje të golfit; 

pajisje për peshkim; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/163 

(220) 19/02/2019 

(731) Erwin Dietz GmbH Industriepark 2 

74706 Osterburken, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  White Colombia  

 

 
     

 

(511) 34  Duhan dhe produkte të duhanit, duke përfshirë zëvendësues të duhanit; kutitë e 

duhanit; filtrat e duhanit; qeset e duhanit; çibuk; shkrepëse për oxhak; shkrepëse.  
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(210) KS/M/ 2019/164 

(220) 19/02/2019 

(731) Erwin Dietz GmbH Industriepark 2 

74706 Osterburken, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Pije me bazë qumështi.  

30  Çaj i ftohtë; pije me bazë çaji.  

32  Pije joalkolike; limonadë; lëngje; shurupe; nektar frutash; pije me lëng frutash; 

koncentrat të lëngjeve të frutave; pije që përbëhen kryesisht nga lëngje frutash; lëngjet e 

perimeve; koncentrat lëngjesh; birra; ujë mineral [pije]; ujërat minerale të aromatizuara; 

izotonike; pije.  

33  Pije alkoolike që përmbajnë fruta; pije alkoolike të gazuara, përveç birrës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/165 

(220) 19/02/2019 

(300) 88100628  31/08/2018  US 

(731) Bioverativ Therapeutics Inc. 225 

Second Avenue, 02451 WALTHAM, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  CIBEMTOR 

 

 
     

 

(511) 5  "Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjes së ftohjes agglutinin dhe 

trombocitopenia imune kronike".  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/166 

(220) 19/02/2019 

(731) REAL MADRID CLUB DE 

FUTBOL Concha Espina, nº1 28.036 

Madrid, ES 

(591) Ngjyrë e kaltër, e kuqe, e bardhë, e 

verdhë. 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 25  Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; fanela (maica) pa mëngë, fanela me mëngë 

të shkurtra, fanela me mëngë të gjata, pantallona të shkurtra, fanela djersitëse, pantallona 

djersitëse, pantallona, kapri pantallona, jelek, pulovër, triko, kapot,   pantallona të shkurtëra 

nga likra, këmisha, xhinse, shalle, rripa, pantallona të shkurtëra nga xhisi (denim), brekë 

noti dhe brekë të shkurtëra, kësula, veshje gjumi dhe veshje nate, boksiere (veshje), doreza,  

kapela beanie, kapela,  takëm për të posalindur (që përmbajnë kombinim të artikujve të 

mëposhtëm: mbulesa, batanije, kostume (tolume) romper, grykashkë, xhaketa, dorashka, 

pantallona, peshqir bebesh, kombinizon bebesh), rodbishan bebesh, veshje të brendshme 

(brekë dhe atlete – fanela) dhe çorape.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/167 

(220) 19/02/2019 

(731) KOMOT  sh.p.k. Adr. Lubizhda, 

20000 Prizren, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Rubito 

 

 
     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sagu, produkte që përmbajnë qumësht, 

posaçërisht kakao, produkte kakaoje, çokollatë, produktet e çokollatave, akullore, pralinet 

me mbushje prej likeri, përzierjet e çokollatave që përmbajnë alkool, çamçakëzët, kallëpet 

prej frutave dhe mueslit, ëmbëlsira, produkte të furrës së bukës dhe të brumit të 

ëmbëlsirave, produkte prej sheqeri, produkte dietetike, produkte tjera ushqimore dhe pije të 

gjitha llojesh.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   
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(210) KS/M/ 2019/168 

(220) 19/02/2019 

(731) KOMOT  sh.p.k. Adr. Lubizhda, 

20000 Prizren, KS 

(591) Ngjyrë kafe  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte që përmbajnë qumësht, posaçërisht kakao, produkte kakaoje, çokollatë, 

produktet e çokollatave, akullore, pralinet me mbushje prej likeri, përzierjet e çokollatave 

që përmbajnë alkool, çamçakëzët, kallëpet prej frutave dhe mueslit, ëmbëlsira, produkte të 

furrës së bukës dhe të brumit të ëmbëlsirave, produkte prej sheqeri, produkte dietetike, 

produkte tjera ushqimore dhe pije të gjitha llojesh.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/169 

(220) 19/02/2019 

(731) KOMOT  sh.p.k. Adr. Lubizhda, 

20000 Prizren, KS 

(591) Ngjyrë krem, ari  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte që përmbajnë qumësht, posaçërisht kakao, produkte kakaoje, çokollatë, 

produktet e çokollatave, akullore, pralinet me mbushje prej likeri, përzierjet e çokollatave 

që përmbajnë alkool, çamçakëzët, kallëpet prej frutave dhe mueslit, ëmbëlsira, produkte të 

furrës së bukës dhe të brumit të ëmbëlsirave, produkte prej sheqeri, produkte dietetike, 

produkte tjera ushqimore dhe pije të gjitha llojesh.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/170 

(220) 19/02/2019 

(731) KOMOT  sh.p.k. Adr. Lubizhda, 

20000 Prizren, KS 

(591) Ngjyrë kuqe me nuanca  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Produkte që përmbajnë qumësht, posaçërisht kakao, produkte kakaoje, çokollatë, 
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produktet e çokollatave, akullore, pralinet me mbushje prej likeri, përzierjet e çokollatave 

që përmbajnë alkool, çamçakëzët, kallëpet prej frutave dhe mueslit, ëmbëlsira, produkte të 

furrës së bukës dhe të brumit të ëmbëlsirave, produkte prej sheqeri, produkte dietetike, 

produkte tjera ushqimore dhe pije të gjitha llojesh.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/171 

(220) 19/02/2019 

(731) R. Seelig & Hille oHG Kevelaerer 

Straße 21-23 40549 Düsseldorf, DE 

(591) E kuqe 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) 5  Çaj, çaj frutash, çaj bimor, infuzion për qëllime mjekësore; Shtesa ushqimore; 

Shtesa ushqimore dhe përgatitjet dietetike; Shtesa bimore; Ushqim funksional (Nutriciste).   

30  Çaj, çaj frutash, çaj bimor jo mjekësor, infuzion jo-mjekësor dhe zëvendësues për to, 

gjithashtu me përbërës të tjerë; Ekstrakte çaji; Caj i ftohte; Përgatitjet dhe pijet e gatshme 

(për aq sa përfshihen në klasën 30) të bazuara në çaj, çaj frutash, çaj bimor, infuzione ose 

ekstrakte të tyre ose zëvendësues për to, gjithashtu me përbërës të tjerë; Aromatizues për 

pije, përveç vajrave esenciale; Kafe; Zëvendësuesit e kafesë; kakao; Kakao pluhur; Pluhur 

çokollatë për pije; Ëmbëlsirat e sheqerit; Ëmbëltues me çokollatë; bukë; Produktet e bukës 

dhe ëmbëlsirat; Përgatitjet e drithërave; Muesli; sheqeri; embeltues  natyral ; zëvendësuesit 

e sheqerit; mjaltë  

32  Pije jo alkoolike; Pije jo alkoolike me çaj të shtuar, çaj frutash, çaj bimor ose infuzion; 

Pije frutash; Lëngje frutash; Ujë; ujëra  te aromatizuara; 

Shurupe për përkatitjen e pijeve; preparate për përgatitjet  e  pijeve.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/172 

(220) 19/02/2019 

(731) MAGNETI MARELLI AFTER 

MARKET PARTS AND SERVICES S.P.A. 

Viale Aldo Borletti, 61/63 Corbetta 

(Milano), IT 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  
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(511) 7  Amortizatorët, silenciatorët (zhurmëmbytës), pompat e ujit dhe pompat e naftës, 

komponentët e frenimit përveç mjeteve/makinave të tokës, startuesit për motorët dhe 

lokomotivat, motorët elektrikë, alternatorët, injektorët, karburatorët, kandelat elektrike, 

priza për ndriçim (flakërim).    

9  Sisteme elektronike për automjete; pajisjet për automjete, odometra- rrugëmatës, GPS 

(sistemi global i vendëndodhjes) për automjete, sistemet anti-vjedhje satelitore, pajisje 

diagnostikuese për automjete, CD, DVD, video, programe GPS, helmeta mbrojtëse, doreza 

mbrojtëse, veshje mbrojtëse për parandalimin e aksidenteve, maska mbrojtëse, pajisjet 

mbrojtëse personale për parandalimin e aksidenteve; bateri.   

11  Dritat, instrumentet ndriçuese dhe pajisjet për automjete, pajisjet e ajrit të kondicionuar 

për automjete.  

12  Pasqyra e pasme, motorët për automjete, motorët e nisjes për automjete, furçat e fshirjes 

së xhamave.   

25  Produkte të veshjes.   

35  Organizimi i rrjeteve të franshizes, shërbime të franshizes për palët e treta.   

41  Organizimi i kurseve, shërbimet e trajnimit për riparimin e makinave, organizimi i 

ekspozitave, kongreseve, seminareve, simpoziumeve, organizimit të aktiviteteve sportive 

dhe kulturore.   

42  Shërbimet e planifikimit teknik në lidhje me automjetet dhe pjesët e tyre;shërbime të 

certifikimit të cilësisë së produktit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/174 

(220) 20/02/2019 

(731) Beni & Le Sh.p.k. Rr. Ejup Gashi, 

12000 Fushë Kosovë, KS 

(526) CRYSTAL 

(591) Verdhe, Kaltert, Bardhe, Kuqe, 

Zeze 

 

 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substance tjera për perdorim në levanderi; preparate 

për pastrim, shkëlqim, ferkim dhe gërryerje; sapune; parfumeri, vajra esenciale, artikuj 

kozmetik, losion për flokë; pasta dhëmbësh  

21  Artikuj dhe enë shtëpiake apo kuzhine (jo nga metalet e çmuara apo mveshje nga këto 

metale); krehëra dhe sfungjerë; brusha (duke përjashtuar penelet); materiale për krijim 

furçash; instrumente dhe materiale për pastrim; lesh çeliku; xham i papërpunuar apo gjysëm 

i përpunuar (përjashtuar xhamin e përdorur për ndërtim); artikuj prej qelqi, porcelan dhe 

argjile që nuk përfshihen në klasa tjera  

39  Transporti;paketimi dhe magazinimi i mallrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/175 

(220) 20/02/2019 

(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)  NIGHT SHIFT 

 

 
     

 

(511) 9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishen; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

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 të librave elektronik; 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), televizioneves, 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, 

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 
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mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; syze të mënçura; syze 3D; 

syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; 

kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione, 

si dhe audio dhe video pllejerë dhe incizues; 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 (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); 

radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); aparate 

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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, 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 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; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

gjitha mallrat e lartpëmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, 

ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, 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 dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të 

mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për 

vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për trajnimin e 

kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së postës; arka të 

parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina diktimi; shënjues të 

skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për mallra; makina për 

përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente për peshim; 

peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; qarqe të 

integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin e 

dritave [fibra optic]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete.”  
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(210) KS/M/ 2019/176 

(220) 21/02/2019 

(731) “Adventure Facility Concepts and 

Management” OOD 111V Tsarigradsko 

Shose Blvd., fl. 3, Sofia 1784, BG 

(591) E Zezë 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/178 

(220) 22/02/2019 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 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)   ZOBELINO  

 

 
     

 

(511) 30  çull i gatëshem; çull me bazë të qumështit me drithëra (për ushqim);  drithëra të 

ngrohta për mëngjes; drithëra për mengjes të cilat përmbajnë fibër; drithëra, çull dhe 

bollgur për mengjes; drithëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/179 

(220) 22/02/2019 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 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)  CORNELINO  

 

 
     

 

(511) 30  çull i gatëshem; çull me bazë të qumështit me drithëra (për ushqim);  drithëra të 

ngrohta për mëngjes; drithëra për mëngjes të cilët përmbajnë fibër; drithëra, çull dhe 

bollgur për mëngjes; drithëra.  
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(210) KS/M/ 2019/180 

(220) 22/02/2019 

(731) Taner Duraku Lagja Kalabria, rr. Ali 

Vitia Bll.B Lokali nr. 6 10000 Prishtina, KS 

(591) E gjelbert e qelte, e gjelbert e mbyllur, 

e kaltert e qelte dhe e kaltert e mbyllur. 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 3  “Preparate kozmetike jo-medicinale; vajëra esencialë.”  

5  “Preparate dhe substanca të adaptuara për përdorim medicinal; shtojca dietale, për 

përdorim tek njerëzit; vajëra bimore për përdorim medicinal.”  

35  “Shërbimet e shitjes më pakicë për preparate të adaptuara për përdorim medicinal; 

prezentimin e mallërave në mjetet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/181 

(220) 22/02/2019 

(300) 30 2018 113 202.2  26/11/2018  DE 

(731) Wirtgen GmbH Reinhard-Wirtgen-

Straße 2, 53578 Windhagen, DE 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  HT22 

 

 
     

 

(511) 7  “Pjesë për makina, gjegjësisht dalta, kazmë, mbajtëse për daltë, mbajtëse për 

kazmë, mbajtëse për mbajtëse të daltave dhe mbajtëse për mbajtës të kazmave; pjesë për 

makina, gjegjësisht  mbajtëse për dalta që ndërrohen shpejtë për qëllime të mbajtjes së 

daltave që përdoren në makina; pjesë për makina, gjegjësisht mbajtëse për kazma që 

ndërrohen shpejtë për qëllime të mbajtjes së kazmave që përdoren në makina; pjesë për 

makina, gjegjësisht mbajtës për mbajtësit që ndërrohen shpejtë të daltave për qëllime të 

mbajtjes së daltave që përdoren në makina; pjesë për makina, gjegjësisht mbajtës për 

mbajtësit që ndërrohen shpejtë të kazmave për qëllime të mbajtjes së kazmave që përdoren 

në makina; pjesë për makina, gjegjësisht vegla, mbajtëse të veglave dhe mbajtës të 

mbajtësve të veglave; pjesë për makina, gjegjësisht kuti mbyllëse për vegla, kuti mbyllëse 

për mbajtës të veglave dhe kuti mbyllëse për mbajtës të mbajtësve të veglave; pjesë për 

makina, gjegjëisht kapakë mbyllës të përshtatur për pjesë të makinave; pjesë për makina, 

gjegjësisht shtrëngues të ndërprerë për shtrëngimin e pjesëve të makinave; pjesë dhe pajisje 

për gjitha mallrat e përmendura, të përfshira në këtë klasë.”  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

33 

 

 

(210) KS/M/ 2019/182 

(220) 22/02/2019 

(731) Monster Energy Company, a 

Delaware corporation having a place of 

business at 1 Monster Way, Corona, 

California 92879, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  MONSTER ENERGY 

 

 
     

 

(511) 32  ''Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike, 

sirupe, koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e 

gazuara dhe pije energjike, birrat''.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/183 

(220) 22/02/2019 

(731) Monster Energy Company, a 

Delaware corporation having a place of 

business at 1 Monster Way Corona, 

California 92879, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  ''Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike, 

sirupe, koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e 

gazuara dhe pije energjike, birrat''.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/184 

(220) 22/02/2019 

(731) GARDEN SH.P.K. Rr. Kalabria p.nr. 

Prishtinë, KS 

(740)  ILIRIANA OSMANI SERREQI 

Rr. Selami Pulaha C 1 / H 1 nr. 1 / 2 

Prishtinë 
 

(540)  GARDEN 
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(511) 35  Reklamimet, menaxhimin e  biznesit; administrimin e biznesit;funksionet e zyrës. 

Shërbimet e agjencisë së reklamave / shërbimet e agjencive publicitare ; marrëdhëniet me 

publikun  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme 

Menaxhimin e banesave; qira e apartamenteve; shërbime të agjencive të pasurive të 

patundshme;  brokerimi i pasurisë së patundshme; vlerësimi i pasurive të patundshme ;  

menaxhimi i pasurive të paluajtshme  

37  Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit,   

Ndërtimi; mbikëqyrja e ndërtimit; konsulencë ndërtimi  

39  Transportim; paketimin dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit 

Transporti me autobus; makina me qira; transporti me makina; parkimi i makinave; 

dorëzimin e mallrave; taksi transport; transport; transport udhëtarësh ; regullimin e 

transportit për udhëtime; informacion mbi transportin; logjistikë transporti; rezervime  

udhëtimi.   

41  Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore  

Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e 

gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e 

klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.   

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme  

Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime 

kafeje,  shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh, 

marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal, 

shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve], 

shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e 

strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.   

44  Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore 

Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa 

shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske 

turke.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/185 

(220) 22/02/2019 

(731) GARDEN SH.P.K. Rr. Kalabria p.nr. 

Prishtinë, KS 

(591) E gjelbërt ( e mbyllur dhe e çelur, e 

verdhë, e bardhë )  

(740)  ILIRIANA OSMANI SERREQI 

Rr. Selami Pulaha C 1 / H 1 nr. 1 / 2 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore  

Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e 

gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e 
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klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.   

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme  

Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime 

kafeje,  shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh, 

marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal, 

shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve], 

shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e 

strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.   

44  Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore 

Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa 

shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske 

turke.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/186 

(220) 22/02/2019 

(731) GARDEN SH.P.K. Rr. Kalabria p.nr. 

Prishtinë, KS 

(591) E gjelbërt, e kaltërt, e bardhë, e zezë 

(740)  ILIRIANA OSMANI SERREQI 

Rr. Selami Pulaha C 1 / H 1 nr. 1 / 2 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore  

Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e 

gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e 

klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.   

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme  

Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime 

kafeje,  shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh, 

marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal, 

shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve], 

shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e 

strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.  

44  Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore 

Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa 

shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske 

turke.  
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(210) KS/M/ 2019/187 

(220) 22/02/2019 

(731) GARDEN SH.P.K. 

Rr. Kalabria p.nr. Prishtinë, KS 

(591) E gjelbërt, gurkali, e kaltërt, e bardhë  

(740)  ILIRIANA OSMANI SERREQI 

Rr. Selami Pulaha C 1 / H/1 nr. 1 / 2 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore  

Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e 

gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e 

klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.   

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme  

Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime 

kafeje,  shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh, 

marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal, 

shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve], 

shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e 

strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.   

44  Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore 

Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa 

shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske 

turke.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/188 

(220) 22/02/2019 

(731) GARDEN SH.P.K. Rr. Kalabria p.nr. 

Prishtinë, KS 

(526) Prishtina 

(591) E zeza dhe ngjyrë ari  

(740)  ILIRIANA OSMANI SERREQI 

Rr. Selami Pulaha C 1 / H 1 nr. 1 / 2 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore  

Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e 

gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e 

klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.   

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme  

Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime 

kafeje,  shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh, 
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marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal, 

shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve], 

shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e 

strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.   

44  Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore 

Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa 

shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske 

turke.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/189 

(220) 22/02/2019 

(731) N.T.P.  Barnatore  Chamomila  

rr. Mark Dizdari nr.3, D6 Hyr.6, 10000 

Prishtine , KS 

(591) E bardhë, e gjelbër , e verdhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike; 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  

35  Menaxhim biznesi dhe administrim biznesi në veçanti  i produkteve  

farmaceutike  

39  Shërbimet e transportit; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave në veçanti  i  

produkteve farmaceutike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/190 

(220) 25/02/2019 

(731) Sony Corporation 1-7-1 Konan, 

Minato-ku, Tokyo , JP 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Bobina,  elektrike;Akselerator i pjesëzave;Artikuj reflektues për veshje, për 

parandalimin e aksidenteve;Pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve;Rroba për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri;Akumulatorë, elektrik, 

për automjete;Poça akumuluese;Poça të baterive;Kuti të akumulatorëve;Kuti të 

baterive;Acidimetra për bateri;Hidrometra;Pllaka për bateri;Alarme fishkëllyese;Alarme 

akustike;Kanale akustike;Regjistrime fonografike;Disqe për regjistrimin e 
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zërit;Aktinometra, duke përfshirë makina;Aerometra;Aparat zmadhues [fotografi];Aparate 

elektrodinamike për kontroll nga distanca të pikave hekurudhore;Magnete;Bobina 

elektromagnetike;Aparate për analizimin e ajrit;Alarme;Alkoolmetra;Alidade;Aparat për 

analizimin e ushqimit;Aparatura elektrike për ndezje nga largë;Aparat elektrik për ndezje 

nga distancë;Bateri për ndriçim;Lartësimatës;Doreza asbesti për mbrojtje prej 

aksidenteve;Rroba asbestit për mbrojtje nga zjarri;Ampermetër;Përforcues;Tuba 

përforcues;Erëmatës;Unaza të kalibrimit;Fikëse zjarri;Anoda;Bateri anode;Bateri me 

tension të lartë;Antena;Syze kundër shkëlqimit;Maskë për helmeta;Pajisje kundër 

interferimit [energji elektrike];Transformatorë [energji elektrike];Apertometra 

[optikë];Makina për numërimin dhe klasifikimin e parave;Kuti shpërndarëse [energji 

elektrike];Instrumente matëse;Zinxhirë matës;Thjerrëza për astrofotografi;Tuba 

termionike;Aparate audiovizuale për mësimdhënie;Automate muzikore me monedhë 

[xhuboks];Xhuboks, muzikor;Mekanizma për aparate që operojnë me monedha;Mekanizma 

për aparatet për operim njehsor;Dara;Krahasues;Alarme të zjarrit;Tregues automatik të 

presionit të ulët në gomat e automjeteve;Kostume mbrojtëse për pilotë;Zile të alarmit, 

elektrike;Shufra për ujëvare;Barka për shpëtimin e jetës;Peshore;Balona 

meteorologjike;Aparat demagnetizues për kaseta magnetike;Magnetofon;Kaseta 

magnetike;Barometra;Makina për peshim;Peshore;Zjarrfikës;Mbushës për bateri 

elektrike;Betatrone;Makinë automatike për bileta;Rafte për altoparlantë;Thjerrëza për 

afër;Terminalet [energji elektrike];Priza që tregojnë presionin në 

pistonat;Galvanometra;Butona për shtypjen e ziles;Kuti degëzimi [energji 

elektrike];Altoparlant për regjistrim;Nivele të disponimit;Makina për shpimin e kartave për 

zyra;Mbështjellës për kabllot elektrike;Korniza për diapozitiva fotografik;Drejtues 

rrëshqitës rrethore;Drejtues rrëshqitëse;Makina llogaritëse;Dara rrëshqitëse;Shabllone 

[instrumente matëse];Aparate projektuese;Kamera kinematografike;Tuba kapilarë;Mbajtësit 

e regjistrimit të zërit;Helmeta mbrojtëse;Maska të frymëmarrjes, përveç frymëmarrjes 

artificiale;Helmeta të saldatorëve;Rrjeta e syzeve;Aparat për rregullimin e ngrohjes;Dhomë 

e errët [fotografi];Instrumente për kontrollin e bojlerit;Varëse për tharje [fotografi];Aparate 

për redaktimin e filmit kinematografik;Qark elektrik;Drita shkëlqyese [sinjale 

ndriçuese];Zile sinjalizimi;Kontejnerë për pjata mikroskopike;Kolektorë, elektrik;Instalime 

elektrike për kontroll nga distanca të operacioneve industriale;Komutatorë;Busullat 

detare;Syze;Numërues i 

fijeve;Pedometër;Numërues;Metra;Metronome;Kondensatorë;Përçues, elektrik;Përçues të 

energjisë elektrike;Mbyllës të qarkut;Konektorë [energji elektrike];Kuti bashkimi [energji 

elektrike];Komutatorë;Kontakte, elektrike;Aparate për të kontrolluar frankimin;Aparate për 

të kontrolluar postën e vulosur;Aparate rregulluese, elektrike;Aparate monitorimi, përveçse 

për përdorim në mjekësi;Aparate të kontrollit të shpejtësisë për automjete;Transformator, 

elektrik;Fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik];Korda për syze;Retorte;Veçim i 

retortave;Korrigjim i thjerrëzave [optikë];Objektive [thjerrëza] [optikë];Instrumente 

kozmografike;Kostume për zhytje;Aparate elektrike për komutim;Çelës drite, 

elektrik;Limitues [energji elektrike];Priza elektrike;Korrektues të rrymës;Çelës për dritë 

dhome [energji elektrike];Reduktues [energji elektrike];Përmasa të rrobaqepësit;tavë 

[laborator];Enë [laborator];Pajisje për matjen e trashësisë së lëkurës;Ciklotrone;Detektorë 

të monedhave të falsifikuara;Qepena [fotografi];Dendësimatës;Filma të animuar;Tabaka 

laboratorike;Detektorë metali për qëllime industriale ose 

ushtarake;Sonarë;Detektorë;Qepena [fotografi];Diafragma [akustikë];Aparate për centrimin 
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e diapozitivit fotografik;Kamera [fotografi];Slajde [fotografi];Projektorë me slajde;Aparat 

për matjen e distancës;Makina për diktim;Aparat zbërthimi 

[mikroskop];Altoparlantë;Ndërprerësit e rrymës;Gramafona;Mikroskopë;Aparat për 

regjistrimin e distancës;Largësimatës;konsola shpërndarëse [energji elektrike];busullat për 

matje;Përmasa;Aparat matës;Dinamometra;Tregues të nivelit të ujit;Shkallë për shpëtim 

nga zjarri;Llamba shkëlqyese [fotografi];Marrës telefonik;Ekranet fluoreshente;Ekrane të 

projektimit;Mburoja për mbrojtjen e fytyrës së punonjësve;Ekrane [fotografi];Drenazhues 

për përdorim në fotografi;Rafte fotografike;Treguesit e humbjeve elektrike;Pajisjet matëse, 

elektrike;Kabllo elektrike;tuba [energji elektrike];Panele të kontrollit [energji 

elektrike];Elemente galvanike;Lidhjet për linjat elektrike;Lidhje, elektrike;Ritransmetues, 

elektrik;Elektrolizues;Transmetues të sinjaleve elektronike;Pajisje transmetimi 

[telekomunikacion];Aparat për pastrimin e shënime fonografike;Aparate për pastrimin e 

disqeve për regjistrimin e zërit;Shirita për regjistrimin e zërit;Regjistrues i kilometrazhit për 

automjete;Kalema [fotografi];Shenja mekanike;Epidiaskopë;Tuba testimi;Aparat 

balancues;Termostate;Ergometra;Instrumente dhe makina për testimin e materialeve;Poça 

në formë veze;Matës;Matës të benzinës;Kandele mbrojtëse;Çanta të prodhuara posaçërisht 

për aparate dhe instrumente fotografike;Aparate testimi që nuk përdoren në 

mjekësi;Refraktometra;Matës të ekspozimit [matës të dritës];Makina për faturim;Aparate 

për fermentim [aparate laboratorike];Pajisje për siguri në komunikacionin hekurudhor;Tela, 

elektrik;Tela magnetik;Shilingë hidraulike;Artikuj hidraulik;Rrjeta për mbrojtje prej 

aksidenteve;Rrjeta për shpëtim;Pëlhura të sigurisë;Aparat për prerjen e filmave;Filtra për 

maska respiratore;Filtra që përdoren në fotografim;Mbushës të baterive;Aparaturë me 

frekuencë të lartë;Matës të frekuencave;Siguresat;Radio;Kristalë të galenit 

[detektorë];Doreza për mbrojtje nga aksidentet;Doreza për zhytës;Doreza për mbrojtje nga 

rrezet X për përdorim në industri;Instrumente për testimin e gazit;Gazometra [instrumente 

matëse];Aparate dhe instrumente të matjes;Shtizë nivelimi [instrumente për matje];shufra 

[instrumente për matje];Aparate për tharjes për printime fotografike;Aparatura për lustrim 

për printime fotografike;Rrafshues [instrumente për matje];Qelqe të gdhendura;Ekrane për 

gdhendjen e fotografive;Rrjete koordinuese për bateri;Rroba për mbrojtje nga zjarri;Veshje 

për mbrojtje nga zjarri;Audio dhe video marrës;Aparatura 

heliografike;Holograme;Higrometra;Fijet e identifikimit për tela elektrik;Mbështjellës 

identifikimi për tela elektrik;Aparate dhe pajisje për shpëtim;Pipëz zjarrfikëse;Automjete 

zjarrfikëse;Pompa zjarrfikëse;Klinometra;Tregues të pjerrësisë;Matës i 

pjerrësisë;Taksimetra;Tregues të sasisë;Matës të vakuumit;Tregues të shpejtësisë;Induktorë 

[energji elektrike];Armaturë [energji elektrike];Aparate për përpunimin e të 

dhënave;Pasqyra për punë inspektuese;Aparat ndërlidhës;Mbajtës i pllakave të errëta 

[fotografi];Invertorë [energji elektrike];Aparat jonizues që nuk përdoret për trajtimin e ajrit 

ose ujit;Vrimë për të shikuar [thjerrëza zmadhuese] për dyer;Shënues të skajeve;Mobilie të 

prodhuara posaçërisht për laboratorë;Laktodensimetra;Llamba për dhoma të errëta 

[fotografi];Llamba optike;Fenerë optik;Fenerë magjik;Fenerë sinjalizues;Lazerë, që nuk 

përdoren në mjekësi;Thjerrëza optike;Peshore letre;Pluskues [instrumente matëse];Linja 

zanore;Syze zmadhimi [optikë];Shenja, shkëlqyese;Shenja neoni;Syze;Instrumente që 

përmbajnë okulë;Matës të niveleve;Thjerrëza e syzeve;Manometra;Periskopë;Maska 

mbrojtëse;Instrumente matematikore;Mekanizmat që operojnë me monedha për 

televizorë;Megafonë;Pajisje për memorie kompjuterike;Rrafshues për zdrukthëtari;Nivelet 

e merkurit;Aparat për matjen e shpejtësisë [fotografi];Aparat për matjen e 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

40 

 

saktësisë;Instrumentet matëse;Instrumente meteorologjike;vida të mikrometrit për 

instrumente optike;Mikrofona;Mikrotome;Matës kohe, automatik;Pasqyra [optikë];Aparat 

për frymëmarrje për notim nënujor;Aparate dhe instrumente detare;Aparat sinjalizues 

detar;Instrumente lundrimi;Korniza të syzeve;Bateri, elektrike;Nivelues  [instrumente për 

përcaktimin e horizontales];Instrumente të nivelimit;Prizma [optikë];Instrumentet për 

vëzhgim;oktante;Ohmmetra;Matë i valëve;Aparate dhe instrumente optike;Qelq 

optik;Kompjuterë;Programe kompjuterike, të regjistruara;Oscilografë;Aparat për 

transformimin e oksigjenit;Ozonizues [Ozonatorë];matës me mikrometër;Panelet 

sinjalizuese, të ndritshme ose mekanike;Shkarkues të rrufeve;Përçues të rrufeve;Kohëmatës 

parkimi;Aparate dhe instrumente për astronomi;Aparate për matjen e trashësisë së 

lëkurës;Hidrometra acidi;Aparate dhe instrumente peshimi;Matës i kripshmërisë;Govatë 

për larje [fotografi];Mbajtës për aparat fotografik;Tregues i kuadrit, 

fotografik;Fotometër;Aparate fototelegrafike;Aparate dhe instrumente për fizikë;Aparat 

drejtues, automatik, për automjete;Pensne;Tubthe  laboratorike;Tabela e aeroplanit 

[instrumente matëse];Planimetra;Shtupa veshi për zhytësit;Zile [pajisje 

paralajmëruese];Pesha;Polarimetra;Pajisje për radiotelefoni;Pajisje për 

radiotelegrafi;Aparat për matjen e tensionit;Tregues të tensionit;Aparat projektimi;Aparat 

katodik kundër korrozionit;Mbrojtës të dhëmbëve;Pirometra;Aparat radar;Radio të 

automjeteve;Aparate radiologjike për përdorim në industri;Matës të këndeve [instrumente 

matëse];Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, që nuk përdoren në 

mjekësi;Tuba me rreze X, që nuk përdoren në mjekësi;Pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, 

që nuk përdoren në mjekësi;Aparate telefonike;Refraktues;Aparate me rreze X, që nuk 

përdoren në mjekësi;Spektroskope;Rezistencë, elektrike;Termometra, që nuk përdoren në 

mjekësi;Respiratorë për filtrimin e ajrit;Aparate të frymëmarrjes, përveç frymëmarrjes 

artificiale;Reostate;Balancues [Kandar];Sinjale, të ndritshme ose mekanike;Matës i sheqerit 

në tretje;Sonda për përdorim në shkencë;Satelitë për për përdorim në shkencë;Diafragmë 

për aparaturë shkencore;Aparat për mësimdhënie;Tela për ngulfatje [impedancë];Lidhje teli 

[energji elektrike];Brava, elektrike;Sekstantë;Bori sinjalizuese;Trekëndësha paralajmëruese 

për automjete me defekt;Aparate elektro-dinamike për kontrollin e sinjaleve nga 

larg;Simulues për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve;Bori;Aparate për transmetimin e 

zërit;Aparat për regjistrim;Aparat për riprodhimin e zërit;Aparate dhe makina për zë;Tinguj 

të zërave;Instrumente për lokalizimin e zërit;Aparate 

spektrografike;Sferometra;Stereoskopë;Aparat stereoskopik;Gjilpëra për 

gramafona;Sulfitometra;Teleprinterë;Printer në largësi;Takeometër;Instrument matës me 

ndërprejre;Telegrafe [pajisje];Aparat televiziv;Kabllo telegrafike;Aparate për kontroll nga 

largësia;Shtylla për antena celulare;Teleprompterë;Transmetues 

telefonik;Telerupterë;Dylbi;Teleskopë;Tregues të temperaturës;Aparat për 

regjistrim;Teodolite;Termostate për automjete;Totalizatorë;Numërues i 

rrotullimeve;Rregullatorë të shpejtësisë për gramafon;Transmetues 

[telekomunikimi];Balancues të saktësisë;Aparate për shënimt [mobilieri];Vakuum tuba 

[radio];Urinometra;Variometra;Nonius;videokaseta;Viskozimetër;Instalime për 

parandalimin e vjedhjeve, elektrike;Rregullatorë të tensionit për automjetet;Makina për 

votim;Voltmetra;Aparat për ndryshimin e gjilpërës së aparatit për regjistrim;Poza për 

eksperimente laboratorike;Tela për siguresa;Antikatoda;Pipëz për qenë;Teleskopë për armë 

zjarri;shënjestër teleskopike për armë zjarri;Pajisje paralajmëruese kundër 

vjedhjes;Instrumente azimuti;fener, shkëlqyes;Mbajtës për bobina elektrike;Filma, që mund 
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të shkarkohen;Shenja rrugore, të ndritshme ose mekanike;Goma shpëtimi;Goma 

sinjalizimi;Sirena;Kompase për orientim: Sinjale për mjegull, jo eksplozive;Makina 

llogaritëse;Ekrane radiologjike për përdorim në industri;Kartatë identitetit, 

magnetike;Elemente fotovoltaike;densitometra;Disqe, magnetike;Disqe flopi;Kaseta për 

pastrimin e kokës [regjistrim];Video regjistrues;Tastierë kompjuteri;Qarqe të 

integruara;Gjysmëpërçues;Mikroporcesor [Qarqe të integruara];Katoda;Xhaketa 

shpëtimi;Rripa shpëtimi;Aparate dhe instrumente kimike;Filma kinematografik, që mund të 

shkarkohen;Materiale për rrjetë elektrike [tela, kabllo];Lente kontakti;Enë për lente 

kontakti;Inkubatorë për koloni të baktereve;Bateri diellore;Tela bakri, të izoluar;Tuba 

shkarkues, elektrike, përveçse për ndriçim;Diafragma [fotografi];Aparatura për distilim që 

përdoret në shkencë;bonbolë dozimi;Dozimetra;Zile elektrikee derës;Këllëf për syze;Furra 

për përdorim në laboratori;Fibra optike [filamente për përçimin e dritës];Telatë 

telefonit;Filma me rreze X që mund të shkarkohen;Filtra për rreze ultravjollcë, për 

fotografi;Bori për altoparlantë;Trekëmbësh për kamera;Lexues të bar-kodeve;Xhaketa 

kundër plumbave;Bovë për të shënuar;Vaferë për qarqet e integruara;Aparate 

kromatografike për përdorim në laboratori;kronografë [aparate për regjistrimin e 

kohës];Kompakt disqe [audio-video];Kompakt disqe [memorie vetëm për lexim];Programe 

operative kompjuterike, të regjistruara;Pajisje periferike kompjuterike;Softuer kompjuterik, 

i regjistruar;Kondensatorë optik;Bashkues akustik;bashkues [pajisje për përpunimin e të 

dhënave];Dhoma të dekompresionit;Ngastra;Maska për zhytje;Stilolapsa elektronik [njësi 

vizuale të ekranit];Kartat të koduara magnetike;Makina faksimile;Varka 

zjarrfikëse;Ndërfaqe për kompjuterë;Xhuboksa për kompjuterë;Mbrojtëse për gjunjë për 

punëtorë;Nivelues të dritës [rregullatorë], elektrik;Ndërmjetësues magnetik i të 

dhënave;Enkodues magnetik;Kasetë e veçantë magnetike për 

kompjuterë;Mikroprocesorë;Modem;Monitorë[harduer kompjuterik];Monitorë [programe 

kompjuterike];Mi [elemente periferike të kompjuterit];Lexues optik të 

karaktereve;Ndërmjetës optik i të dhënave;Disqe optike;Printerë për përdorim me 

kompjuterë;Njësi përpunuese qendrore [procesorë];Procesorë [njësi përpunuese 

qendrore];Lexues [pajisje për përpunimin e të dhënave];Rripa të sigurisë, përveç atyre për 

automjete dhe pajisje sportive;Skanerë [pajisje për përpunimin e të dhënave];Detektorë të 

tymit;Tranzistorë [elektronik];Fotografi me rreze X, përveçse për përdorim në 

mjekësi;Mbështjellës bashkues për kabllot elektrike;Abakusa;Agjenda elektronike;Makina 

sekretare;Kamera;Regjistrues me kaseta;Regjistrues me kompakt disk;Aparate 

diagnostikuese, që nuk përdoren në mjekësi;Disqe për kompjuterë;Parmakë elektrik për 

vendosjen e dritës së projektorit;Përkthyes elektronik xhepi;etiketa elektronike për 

mallra;Batanije zjarri;Dritë vezulluese [fotografi];Karta të integruara qarkore [karta të 

mençura];Karta të mençura [Karta të integruara qarkore];Lugë matëse;Kompjuterë 

fletore;Tabela elektronike për njoftim;Llogaritëse xhepi;Këpucë për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri;Sisteme spërkatëse për mbrojtje nga zjarri;Kabllo starteri 

për motorë;Orë për matjen e kohës [pajisje për regjistrimin e kohës];Videokaseta;Rezerva 

për video-lojëra;Video ekrane;Telefona video;Syze për sport;Kapëse për hundë për zhytësit 

dhe notarët;Helmeta mbrojtëse për sport;Publikime elektronike, që mund të 

shkarkohen;Programe kompjuterike, që mund të shkarkohen;Aparate navigacioni për 

automjete [kompjuterë në bord];Magnet dekorativ;telefona celularë;Baza për mi;Stereo 

personale;Mbështetëse për të pushuar dorën për përdorim me kompjuterë;Kabllo 

koaksiale;Kabllot me fibra optike;Mbulesa për priza elektrike;Detektorë të thellësisë 
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detare;Gardhe të elektrizuara;Softuerë për lojëra kompjuterike, të regjistruara;Kufje;Balaste 

ndriçimi;Kërkues të radios;Aparate satelitore për navigacion;Valvola solenoide [çelësa 

elektromagnetike];Mbrojtës nga tensioni i Voltazhit;Uoki-toki;Astar për erë për të treguar 

drejtimin e erës;Tregues elektronik të dritës;Manekinë për reanimacion [aparate 

mësimdhënëse];Rregullatorë të fazave të ndriçimit;Kohëmatës për vezë [orë me rërë];Orë 

me rërë;Cifël për DNA;Lojtarë në DVD;Makina të automatizuara (ATM);Aparate për dritat 

të komunikacionit [Pajisje sinjalizuese];Këllëfë për vendosjen e telefonave;Mbështetës të 

asbestit për zjarrfikës;Helmeta për kalërim;Veshje të posaçme të bëra për 

laborator;Byzylykë të koduar për identifikim, magnetik;Transponderë;Zile për telefona 

celularë që mund të shkarkohen;Skedarë muzikor që mund të shkarkohen;Skedarë 

imazhesh që mund të shkarkohen;Kukulla për test të ndeshjes;Centrifuga 

laboratorike;Pllaka të printuara qarkore;USB flesh disqe;Aparete për Sistemin e 

Pozicionimit Global [GPS];Media plejerë portativ;Shirita për telefona celularë;Dioda për 

emetimin e dritës [LED];Trioda;Transformatorë avancues;Tub për lokalizimin e 

zjarreve;Çanta të përshtatura për laptopë;Mbështjellëse për laptopë;Korniza dixhitale 

fotografike;Enë të Petrit;Tuba Pitot;Stroboskope;Kone të trafikut;Tregues për shënimin e 

temperaturës, që nuk përdoren në mjekës;Aplikacione softuerike kompjuterike, që mund të 

shkarkohen;Lexues elektronikë të librave;Telefona të mençur;Fishekë toner, të paplotësuar, 

për printerë dhe fotokopje;Monitorues të foshnjave;Video monitorë për fëmijë;Kapakë të 

thjerrëzave;Kompjuterë tabletë;Karta të  koduara kryesore;Syze 3D;Karta të memories për 

makinat e video-lojërave;Veshje anti-plumb;Akcelometra;Adapterë elektrik;Kapsula për 

shpëtimin e jetës në fatkeqësi natyrore;Harduerë kompjuterik;Panele diellore për prodhimin 

e energjisë elektrike;Telefona celularë;Shënjestra teleskopike për artileri;Shenja 

digjitale;Ndjekës i përshtatshëm për aktivitete;Karrikues për cigare elektronike;Byzylykë të 

lidhur [instrumente matëse];Mbështjellës për telefona të mençur;Këllëf për telefona të 

mençur;Shkopinj për selfi [monopode që mbahen me dorë];Kalorimetra;Matës 

qarkullimi;Veshje reflektuese për siguri;Lidhëse elektronike për trajnimin e 

kafshëve;Dorezë komanduese për përdorim me kompjuterë, përveçse për video 

lojëra;Xhama të mençur;Ora të mençura;Aparate për fikjen e zjarrit;Filma mbrojtës të 

përshtatur për ekrane kompjuterike;Mbrojtës të gojës për sport;Helmetë për sport;Gjilpëra 

për kompase matëse;Shenjë sigurie [pajisje e shifruar];Detektorë infra të kuq;Mbështjellës 

për Asistence Personale Digjitale [PDA];Peshore për fëmijë;Sisteme elektronike të 

kontrollit të qasjes për dyer të mbyllura;Kamera me imazh termik;Peshore me analizues të 

masës trupore;Mbështjellës për kompjuterë tabletë;Kuti të zeza [regjistrues i të 

dhënave];Stacionet digjitale sinoptike;Stacione për karrikimin e automjeteve 

elektrike;Terminale me ekran me prekje interaktive;Unaza të mençura;Njësitë e efekteve 

elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore;Audio përballje në internet;Barazues 

[aparate audio];Base;Peshore për banja;Termo-higrometra;Biomonedhë;Filma mbrojtës të 

përshtatur për telefona të mençur;Kufje për realitet virtual;Pllaka elektronike 

interaktive;Robotë humanoid me inteligjencë artificiale;Audio mikserë;Bateri për cigare 

elektronike;Zinxhirë për çelësa elektronik që janë aparate të kontrollit të largët;Listë 

elektronike muzikore, që mund të shkarkohet;T-katrore për matje;Katrore për matje;Ekrane 

numerike elektronike;Robotë laboratorik;Robotë për mësim;Robotë për mbikëqyrje të 

sigurisë;Asistencë Personale Dixhitale [PDA];Platforma softuerike kompjuterike, të 

regjistruara ose që mund të shkarkohen;Matës satelitor i metrave;Unazë për shënimin e 

madhësisë;Kompjuterë të klientëve të rrallë;Kamera të pasme për automjete;Fjalorë 
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elektronikë dore;Simulatorë të trajnimit për reanimim;Takëm i telave elektrike për 

automobila;Tuba ajri;Pipëz për sport: Softuere për ruajtjen e ekranit të kompjuterit, i 

regjistruar ose që mund të shkarkohet;Lente për selfi;Grafika që mund të shkarkohen për 

telefona celular;Aparate të telekomunikimit në formë të bizhuterive;Kompjuterë të 

përshtatur;Monitorë të përshtatshëm për video ekrane;Aparat fotografik me rezonancë 

magnetike [MRI], që nuk përdoret në mjekësi;Raketave sinjalizuese shpëtimi me 

lazer;rezerve ngjyre, të paplotësuar, për printerë dhe fotokopje;Pedale me wah-

wah;Instrumente për matjen e lartësisë;Krehër trajnimi për flokë [aparate për 

mësimdhënie];Pajisje për projektimin e tastierave virtuale;Batanije për shpëtim;Varka për 

shpëtim;Analizues të madhësisë së nano-grimcave;Jastëk për veshë për kufje;Dorezë për të 

dhëna;Shtegtopash [pjesë shtesë të kompjuterit];Emotikone që mund të shkarkohen për 

telefona celularë;Robotë me teleprezencë;Termostat dixhital për kontrollimin e 

klimës;Sensorë piezoelektrik;Diodat organike të dritës (OLED);Diodë kuantike të ndriçimit 

të dritës [QLED];Dado për matje, përveç atyre që përdoren në mjekësi ose amvisëri;Priza 

elektrike;Softuerë për lojëra kompjuterike, që mund të shkarkohen;Raketa shpëtimi, jo 

eksplozive dhe jo-piroteknike;Mbështetës të adaptuar për laptopë;Kapela për kokë si 

helmeta mbrojtëse.  

10  Rripat të barkut;Rripa hipogastrike;Korsetë për bark;Dyshekë për lindje;Aparate 

dëgjimi;Tupanët e veshëve;Kapëse, kirurgjikale;Gjilpëra për përdorim në mjekësi;Gjilpëra 

për qepje;Pesare;Aparat terapeutik me ajër të nxehtë;vibratorë me ajër të nxehtë për 

përdorim në mjekësi;Shtretër spitalor me tërheqje;Çarçafë mosmbajtës;Kateterë;Tuba 

radiumi për përdorim në mjekësi;Unaza për daljen e dhëmbëve;Fasha për nyje, 

anatomike;Fasha mbështetëse;Gjilpëra, kirurgjikale;Fasha, elastike;Rripa galvanik për 

përdorim në mjekësi;Aparate me rreze X për përdorim në mjekësi;Enë për të 

sëmurë;Legenë për përdorim në mjekësi;Aparate obstetrike për kafshë;Shishe të 

foshnjave;Thika për përdorim në kirurgji;Lustrues për përdorim në mjekësi;Qirinj 

kirurgjikal;Enë për pështymë për përdorim në mjekësi;Tela;Karroca, me rrota;Lese për 

autoambulancë;Artikuj ortopedik;Fasha për hernie;Mbështetëse e thembrave për 

këpucë;Xhaketa të ngushta;Tub i hollë;Doreza për përdorim në mjekësi;Pajisje për larje të 

zgavrave të trupit;Rripa për përdorim në mjekësi;Rripa ortopedike;Karrige të 

dentistëve;Dara për kastrim;Shilte për ngrohje, elektrike, për përdorim në mjekësi;Jastëk 

për ngrohje, elektrike, për përdorim në mjekësi;Këpucë ortopedike;Dhëmbë 

artificial;Tamponë kirurgjikal;Aparate dhe instrumente kirurgjikale;Takëme instrumentesh 

për përdorim nga mjekët;Fije, kirurgjikale;Aparate anestezike;Gërshërë për kirurgji;Fasha 

termoelektrike [kirurgji];Kompresorë [kirurgjikal];Pikatore për përdorim në mjekësi;Thika 

për fshikë;Aparat për masazhë estetike;Jastëk për përdorim në mjekësi;Takëm 

kirurgjik;Inkubatorë për përdorim në mjekësi;Lugë për dhënien e ilaçeve;Kruajtëse e 

gjuhës;Pastruese për veshë;Shpuese dentare;Aparate dhe instrumente dentare;Kunja për 

dhëmbë artificiale;Takëme të dhëmbëve artificial;Bisture;Pasqyra për dentistë;Mbrojtës të 

gishtit për përdorim në mjekësi;Shiringa për injeksione;Tuba kullimi për përdorim në 

mjekësi;Çanta uji për përdorim në mjekësi;Ekranet radiologjike për përdorim në 

mjekësi;Elektrokardiografë;Sonda për përdorim në mjekësi;Pompa për përdorim në 

mjekësi;Aparat për analizën e gjakut;Kolltuqe për përdorim në mjekësi ose dentare;Shishe 

pikatore për përdorim në mjekësi;Pinca;Pajisje galvanike terapeutike;Doreza për 

masazh;Gastroskopë;Qese akulli për për përdorim në mjekësi;Hemocitometra;Shtretët me 

ujë për përdorim në mjekësi;Shiringa hipodermike;Jastëk për barkë;Inhalatorë;Injektorë për 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

44 

 

përdorim në mjekësi;Jastëqe gjumi për pagjumësi;Aparate dhe instrumente 

urologjike;Insulfatorë;Aparat për klizmë për përdorim në mjekësi;Llampa me rreze 

ultravjollcë për përdorim në mjekësi;Lazer për përdorim në mjekësi;Pompat për 

gji;Llampat për përdorim në mjekësi;Avullues për përdorim në mjekësi;Enë për kryerjen e 

urinës;Nofulla artificiale;Maska anestetike;Aparat për masazh;Aparate dhe instrumente 

mjekësore;Enë për dhënien e ilaçeve;Kuti të përshtatura për instrumente 

mjekësore;Gjymtyrë artificiale;Pasqyra për kirurgët;Orendi të bëra posaçërisht për 

përdorim në mjekësi;Aparate obstetrike;Rripa për 

kërthizë;Oftalometra;oftalmoskopë;Mbrojtës të veshëve;Lëkurë artificiale për përdorim në 

kirurgji;Këllëfe për paterica;Armë degëzimi;Armë bolus;Prezervativë;Aparat për matjen 

arteriale të tensionit të gjakut;Sfingomanometra;Llamba kuarci për përdorim në 

mjekësi;Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për përdorim në 

mjekësi;Fotografi me rreze X për përdorim në mjekësi;Aparate radiologjike për përdorim 

në mjekësi;Aparate radioterapie;Aparat për reanimim;Tuba me rreze X për përdorim në 

mjekësi;Pajisjet mbrojtëse kundër rrezeve X, për përdorim në mjekësi;Respiratorë për 

frymëmarrje artificiale;Aparate për frymëmarrje artificiale;Sharra për përdorim në 

kirurgji;Gji artificial;Shiringa për mitër;Shiringa vaginale;Stetoskopë;Kukulla për 

foshnjt;Mbështetëse për këmbë të sheshta;Aparate për trajtimin e shurdhimit;Fasha 

mbajtëse;Materiale për qepje;Tavolina për operim;Troakarë;Sonda uretrale;Shiringa 

uretrale;Kupa për lëshimin e gjakut;Aparatura dhe instrumente veterinare;Krevat 

vibrues;Aparat për vibromasazhë;Sy artificialë;Spërkatës të aerosolit për përdorim në 

mjekësi;Jastëqe ajri për përdorim në mjekësi;Shilte ajri për përdorim në mjekësi;Dyshekë 

ajri për përdorim në mjekësi;Çorape elastike për përdorim në kirurgji;Çorape për 

variçelë;Paterica;Membrana të shisheve për ushqim;Thithëse për shishe për 

ushqim;Thembra ortopedike;Fletë sterile, kirurgjikale;Shtretër të bëra posaçërisht për 

përdorim në mjekësi;Elektroda për përdorim në mjekësi;Rripa, elektrik, për përdorim në 

mjekësi;Aparat për ushtrime fizike për përdorim në mjekësi;Brushat për pastrimin e 

kavitetit të trupit;Aparate dentare, elektrike;Aparate për përdorim në analiza 

mjekësore;Filtra për rreze ultravjollcë, për përdorim në mjekësi;Aparate për tymosjes për 

përdorim në mjekësi;Korsete për përdorim në mjekësi;Kontraceptive, jo-kimik;batanije, 

elektrike, për përdorim në mjekësi;Proteza për flokë;Fasha për gjunjë, ortopedike;Proteza 

intraokulare [lente] për implantimin kirurgjikal;Tampone për parandalimin e plagëve të 

shtypjes në trupat e pacientëve;Aparat fizioterapik;Spirometra [aparate 

mjekësore];Termometra për përdorim në mjekësi;Gjilpëra akupunkture;Veshje të posaçme 

për dhomat e operimit;Aparate diagnostikuese për përdorim në mjekësi;Instrumente 

elektrike të akupunkturës;Stimulues të zemrës;Pajisje për ngritjen e invalidëve;Maska për 

përdorim nga personeli mjekësor;Fasha me ngjitëse për përdorim në ortopedi;Perde 

kirurgjikale;Implantë kirurgjikal të përbërë prej materialeve artificiale;Pako termike për 

përdorim nga ndihma e parë;Karrige komode;Defibrilatorë;Pajisje për dializë;Çizme 

mjekësore;Pajisje ortodontike;Aparate tërheqëse për përdorim në mjekësi;Kontejnerë të 

bërë posaçërisht për mbetjet mjekësore;Hobe [fasha mbështetëse];çanta bombole;Kukull 

për të bërë dashuri [kukulla seksi];Aparat mikrodermabrasion;Aparat për rehabilitimin e 

trupit për përdorim në mjekësi;Iimpulse;Stenda;Priza veshi [pajisje për mbrojtjen e 

veshëve];Etiketa të treguesit të temperaturës për përdorim në mjekësi;Korniza për këmbë 

për personat me aftësi të kufizuara tomografë për përdorim në mjekësi;Aparat për trajtimin 

e akneve;Krehër për morra;Kanaqe për përdorim në mjekësi;Kamera endoskopike për 
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përdorim në mjekësi;Aparat për monitorimin e nivelit të zemrës;Rroba për ngjeshje;Lodra 

seksi;Stimulues të trurit;Pajisje implantuese nën lëkurë;Implante për fiksimin e eshtrave 

biodegraduese;Depresorë të gjuhës për përdorim në mjekësi;Aspiratorë të hundës;Mbrojtës 

të dhëmbëve për përdorim dentar;Gota menstruale;Maska respiratore për frymëmarrje 

artificiale;Shirite ortodontike prej gomës;Analizues për identifikim bakterial për përdorim 

në mjekësi;Aparate për testimin e ADN-së dhe ARN-së për përdorim në mjekësi;Aparate 

për rigjenerimin e qelizave burimore për përdorim në mjekësi;Vëzhgues të yndyrës 

trupore;Monitorues të përbërjes së trupit;Ndarës të gishtave për përdorim në 

mjekësi;Byzylykë kundër reumatizmit;Unaza kundër reumatizmit;Byzylykë për përdorim 

në mjekësi;Robotë kirurgjikal;Kukulla për ushqimin e foshnjave;Byzylyk kundër 

vjelljes;Mjet për shëtitje me rrota për të ndihmuar mobilitetin;Inhalatorë hidrogjeni;Imazhe 

të rezonancës magnetike [MRI] për përdorim në mjekësi;Shtretër ajri për përdorim në 

mjekësi;Arna për ftohje për përdorim në mjekësi;Shtrojë për përdorim në ndihmën e 

parë;Enë portative për urinë;Kanaçe për përdorim në mjekësi;Kostume të egzoskeletit 

robotik;Shirita akupresike;Kapëse për kukullat;Matës kolesteroli;Fustan për ekzaminimin e 

pacientëve;Unaza biomagnetike për përdorim terapeutik ose në mjekësi;Maska terapeutike 

për fytyrë;Goma masazhi për foshnjat;Dërrmues të pilulave;Glukometra;Matës të 

glukozës;llampat shëruese për përdorim në mjekësi.  

11  Instalime për ujitje, automatike;Akumulatorë të nxehtësisë;Aparat për djegien e 

acetilenit;Gjeneratorë acetileni;Shkrepëse acetileni;Kabinete ventilimi;Instalime të 

ndriçimit për automjetet ajrore;Soba për ajër të nxehtë;Aparat për deodorimin e ajrit;Aparat 

për ftohje të ajrit;Filtra për ajër të kondicionuar;Ringrohës të ajrit;Makinë për tharjen e 

ajrit;Instalime me ajër të kondicionuar;Instalime për filtrimin e ajrit;Aparat për ajër 

nxehtë;Pajisje për banjo me ajër të nxehtë;Shkrepëse për ndezjen e gazit;Ndezës të 

gazit;Shkrepëse;Poq elektrik;Llampa harkore;Llampa elektrike;Korniza strukturore për 

soba;Kabina frigoriferike;Drita për automjete;Fenerë për automobila;Ftohës për 

furra;Vaskë ftohëse për furra;Vaskë banjash;Dush për banjo me ulëse;Kabina për banjo 

turke, portative;Pajisje për vaske;Ngrohës për banjo;Instalime të banjës;Instalime 

hidraulike të banjës;Llamba;Fenerë për ndriçim;Korniza të llambave;Kornizë prej druri e 

llambave;Ndezës inkandeshent;Ndezës për llambat;Drita të biçikletave;Bide;Bojlerë, 

përveç pjesëve të makinave;Furra;Hidrantë;Kapakë të radiatorëve;Ndriçues 

elektrik;Ngrohës të ujit;Soba të furrave;Grykët e çezmave kundër spërkatjes;Hell për 

pjekje;Skarrë;Djegës për laboratori;Oxhak zjarri për përdorim në industrinë e 

naftës;Djegës;Djegës germicidal;Bojlerë për lavanderi;Makina për larje;Tualete, 

portative;Ventilator [ajër të kondicionuar];Furrë për pjekjen e kafesë;Aparate për 

ngrohje;Rubineta për tuba dhe tubacione;Çezma për tuba dhe tubacione;Rigjenerues të 

nxehtësisë;Pajisje për furrë të bëra prej argjilës që duron zjarrin;Llamba për sinjale direkte 

për automjete;Karbon për llamba harku;Aparate për mbushjen e furrave;Rezervuar për 

shpëlarje;Instalime për ngrohje [ujë];Instalime për ngrohje të ujit të ngrohtë;Bojlerë për 

ngrohje;Gypa të bojlerit [tubat] për instalimet e ngrohjes;Kondicionerë për 

automjete;Aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta;Ngrohës 

për automjetet;Aparate për ngrohje, elektrike;Radiatorë të ngrohjes qendrore;Ruajtës të 

lagështisë për radiatorët e ngrohjes qendrore;Elemente të ngrohjes;Ngrohës për shufra për 

ngrohje;Pedale, elektrike ose joelektrike;Këllëfe për këmbë, me ngrohje elektrike;Ngrohës 

të pllakave;Zvogëlus të ngrohjes;Syzet për llamba;Llamba për oxhaqe;Gypa të 

oxhakut;Ventilatorë të oxhakut;Tharëse të flokëve;Instalime për shpërndarjen e ujit;Aparate 
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për tharje;Aparate me ajër të kondicionuar;Pajisje për ngrohje me tutkall;Shtylla të 

distilimit;Tubacione [pjesët e instalimeve sanitare];Tuba uji për instalimet sanitare;tualete 

[nevojtore];Frigoriferë;Enë gatimi, elektrike;Furnela;Stufë gatimi;Aparate dhe instalime të 

gatimit;Drita të motoçikletës;Tuba shkarkimi, elektrike, për ndriçim;Aparat për shkrirje për 

automjete;Bombolë dezinfektues për tualete;Aparat dezinfektues;Pajisjes për 

desalanim;Shpërndarës të dritës;Aparat për ftohjen e pijeve;Aparat për distilim;Dushe;Priza 

për drita elektrike;Instalime për pastrimin e ujit;Aparate për filtrimin e ujit;Instalime për 

ftohjen e ujit;Shatërvane;Rezervuare me presion;Sterilizues të ujit;Këmbyes të ngrohjes, 

përveç pjesëve të makinave;Aparate dhe instalime për ndriçim;Llambadar;Instalime për 

pastrimin e ujërave të zeza;Drita të tavanit;Radiatorë, elektrik;Aparat për pastrimin e 

gazit;Aparate për tharje për sanë dhe tagji;Aparate për tharjen e tagjisë;Aparate 

avullimi;Soba [aparate të ngrohjes];Filamente për llamba elektrike;Filtra për ujë të 

pijshëm;Pishtarë flakërues;Farkues, portativ;Furra, përveçse për përdorim në 

laboratori;Pajisje, të formuara, për furra;Skarrë furre;Vatra;Mbledhëse e hirit për furra;Kuti 

të hirit për furrës;Aparate dhe makina frigoriferi;Dhoma frigoriferi;Frigoriferë të 

mëdhenj;Kontejnerë frigorifer;Llampë shufër;Furrë frutash;Pastrues të gazit [pjesë të 

instalimeve të gazit];Pastrues [pjesë të instalimeve të gazit];Djegës të gazit;Bojlerë me 

gaz;Llampa me gaz;Bojlerë me avull, përveç pjesëve të makinave;Llampat germicidale për 

pastrimin e ajrit;Makinat dhe aparate për akull;Kuti për ftohje, elektrike;Poça për 

llampa;Poça të llambave;pllaka të nxehtë;Tosterë për bukë;Tosterë;Tiganë [pajisje 

gatimi];Grila [pajisje gatimi];Aparate për pjekje;Kremetor;Aparat jonizues për trajtimin e 

ajrit ose ujit;Shatërvane zbukuruese;Llampat laboratorike;Instalimet për ftohje të 

qumështit;Pasterizues;Llambat me vaj;Llampat me rreze ultravjollcë, që nuk përdoren në 

mjekësi;Llampa të sigurisë;Reflektorë të llambave;Fenerë kinezë;Lavaman për larjen e 

duarve [pjesët e instalimeve sanitare];Enë për larjen e duarve [pjesë të instalimeve 

sanitare];Instalimet për ftohjen e lëngjeve;Tuba shkëlqyes për ndriçim;Filamente të 

magnezit për ndriçim;Roster për malt;Llamba të minatorëve;Instalime për përpunimin e 

lëndës djegëse bërthamore dhe materiale moderuese bërthamore;Valvola për kontrollimin e 

nivelit në bojlerë;Drita elektrike për pemët e Krishtlindjeve;Numra të shkëlqyeshëm për 

amvisëri;Ndezës oksihidrogjeni;Radiatorë [ngrohje];Furrë me naftë;Drita të 

automjeteve;Pllaka për ngrohje;Projektor;Instalime polimerizuese;shporet i kuzhinës 

[furra];valvula të ajrit për instalime të ngrohjes me avull;Aparate dhe makina për pastrimin 

e ujit;Kulla të rafinimit për distilim;Instalime dhe makina për ftohje;Zile për 

gatim;Reflektorë për automjete;Pajisje dhe instalime për frigorifer;Zhurmëmbytësa 

[ngrohje];Aksesorë rregullues për aparatet dhe tubacionet e ujit ose gazit;Pajisje sigurie për 

aparatet dhe tubat e ujit ose gazit;Rubineta;Rondele për rubinetat e ujit;Hell për 

pula;Aparate dhe instalimet sanitare;Aparate për tharjen e duarve për banjo;Bobina [pjesë 

të instalimeve të distilimit, ngrohjes ose ftohjes];Ventialatorë [pjesë të instalimeve me ajër 

të kondicionuar];Sterilizues;Instalime për ftohjen e duhanit;Roster për duhan;Aparate të 

ndriçimit për automjetet;Rosterë;Instalime për bartjen e hirit, automatike;Instalimet 

gjeneruese të avullit;Instalime dhe aparate për ventilim [me ajër të kondicionuar];Instalime 

ventilimi për automjete [me ajër të kondicionuar];Tase për tualet;Ulëse 

tualeti;Abazhurë;Mbajtës të abazhurëve;rubineta të përzier për gypat e ujit;Pajisje 

rregulluese dhe sigurie për tubacionet e gazit;Pajisje rregulluese dhe sigurie për aparatet e 

ujit;Akumulatorët e avullit;Aparate dhe instalime për zbutjen e ujit;Ventilatorë me kofano 

për laboratori;Ssterilizues të ajrit;Poza;Djegës të alkoolit;Pajisje anti-verbuese për 
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automjete [pajisje llambë];Aparate për ngrohje për shkrirjen e dritareve të 

automjeteve;Mbajtës për ndezësit e gazit;Instalime për furnizim me ujë;Reaktorë 

bërthamorë;Autoklava, elektrike, për gatim;Drita të automobilave;Ngrohës, elektrik, të 

shisheve për foshnja;Shufër ngrohëse, elektrike;Pajisje rregulluese dhe sigurie për aparatet 

e gazit;Aparate për kafe, elektrike;Makina për kafe, elektrike;Llamba rrugore;Kaldaja për 

bojlerë për ngrohje;Zgara;Friteza të thella, elektrike;Kamin, për amvisëri;Pompa të 

nxehtësisë;Kolektorë termik diellor [ngrohje];Furrat diellore;Aparate për rrezitje [shtretër 

dielli];Aparat shpëlarës;Instalimet të ujit për shpëlarje;Aparate mbushëse për bojlerë për 

ngrohje;Frigoriferë;Deodorues, që nuk janë për përdorim personal;Aparat për marrjen e 

ujit;Aparat për pastrim të vajit;Aparate për tymosjes, që nuk përdoren në mjekësi;Mobilje 

furre [mbështetëse];Qese ngrohëse;Banjo spa [enë];Aparate kromatografike për përdorim 

në industri;Filamente për ngrohje, elektrike;Kondensatorët gazi, përveç pjesëve të 

makinave;Jastëkë ngrohës, elektrik, që nuk përdoren në mjekësi;Pllaka për ngrohje, 

elektrike, që nuk përdoren në mjekësi;Instalime të banjës me sauna;Kabina 

dushi;Lavamanë;Aparat me avull për fytyrë [sauna];Shuratore si pajisjes sanitare;Shishe me 

ujë të nxehtë;Kazanë, elektrike;Ngrohës të shtratit;Batanije, elektrike, që nuk përdoren në 

mjekësi;Enë për ngrohje;Aparatura filtrimi të akuariumit;Ngrohës akuariumi;Drita të 

akuariumit;Qilima me ngrohje elektrike;Furra dentare;Pajisje elektrike për prodhimin e 

jogurtit;Bojlerë të zgjerimit për instalimet e ngrohjes qendrore;Mbulesa për nxemje për 

kuzhina;Ventilatorë elektrik për përdorim personal;Tharrëse për lavanderi, elektrike;Furra 

me mikrovalë [aparate të gatimit];Aparate për klorinimin e pishinave;Valvulat termostatikë 

[pjesë të instalimeve të ngrohjes];Aparate whirlpool-jet;Aparatura për dehidratimin e 

mbeturinave ushqimore;Drita për zhytje;Emetues të ujitjes pikatore [pajisje për 

ujitje];Dhoma pastrimi [instalime sanitare];Shkëmbinj lave për përdorim në zgara;Makina 

për ujitje për përdorim në bujqësi;Furra me mikrovalë për përdorim në industri;Makina për 

pjekjen e bukës;Kabine frigoriferi me ekran;Furra fabrike;Makina për prodhimin e 

bukës;Diodat të lehta diellore [LED] Aparate të ndriçimit;Aparate me vaske për 

hidromasazh;Kabina të nxehta me ekrane;Multipjekës;Furra të ushqimit, elektrike;Presë për 

tortilla, elektrike;Aparat sterilizimin e librave;Mjete ngrohëse;Shatërvane me çokollate, 

elektrike;Aparate dezinfektuese për përdorim në mjekësi;Bodrume të verës, elektrike;Dritat 

zanash për dekorimin festiv;Drita stilizimi për dekorimin festiv;Astarë, të nxehur 

elektrike;Pishtarë kryesorë;Abzhura portativ;llampa për thonj;aparat për trajtimin e 

themrës, elektrike;Gjeneratorë i mikrofluskave për banjo;Aparate për ngrohje dhe ftohje për 

shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta;Mbulesa të nxehta elektrike;Makina për 

prodhimin e tortave të orizit, elektrike, për përdorim në amvirësi;Fitile të përshtatura për 

soba me naftë;Enë elektrike gatimi;Fenerë me qirinj;Fritezë;Makina për prodhimin e 

akullit;Drita të drejtmit për biçikleta;Frigoriferë, aparate për ftohjes dhe ngrirje për 

përdorim në magazinim mjekësor;Llampat shëruese, që nuk përdoren në mjekësi;Sisteme 

hidroponike të rritjes;Enë termike, elektrike;Dehidratues të ushqimit, elektrik;Ngrohës të 

duarve me USB-karrikues;Ngrohës filxhan me USB-karrikuese;Soba kuskus, 

elektrike;Llampat të dyshemesë;Llampat standarde;Tagine, elektrike.  

28  Flluska topi për lojëra;Karrem artificiale për peshkim;Këllëf për pistoleta [lodra];Lodra 

për kafshët shtëpiake;Lojëra unazore;Pemëtë Krishtlindjeve nga materiali sintetik;Harqet 

për gjuajtje me hark;Artikuj për gjuajtje me hark;Skajet e skive;Luhatëse;Topa për 

lojëra;Balona për lojë;Jastëkë tavoline të bilardos;Kuaj lëkundës;Doreza mbushëse [pajisje 

për lojëra];Shishe për ushqimin e kukullave;Biçikleta të fiksuara për ushtrime;Topa të 
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bilardos;Shkumës për shkopinj të bilardos;Shkopinj të bilardos;Birila;Rruzuj për 

lojë;Lodra;Blloqe ndërtimi [lodra];BOB-saja;Fishekzjarre të Krishtlindjeve [risi të 

ahengjeve];Çizme patinazhi me patina të bashkangjitura;Mbajtës qiriu për pemët e 

Krishtlindjeve;Topa për të luajtur;Aparate dhe makineri për bouling;Doreza boksi;Korda 

për raketë;Klube të golfit;Shufra për peshkim;Balona;Mbështjellës balone;Shënjestra;Zile 

për pemët e Krishtlindjeve;Numërues [disqe] për lojëra;Lojëra ndërtimi;Spango për 

raketa;Makina për ushtrime fizike;Aparat për rehabilitimin e trupit;Aparat për ndërtimin e 

trupit;Aparate për stërvitjen e trupit;Lodra të reja për ahengje;Mbrojtëse të gjunjve [artikuj 

sportiv];Çanta për kriket;Shkopinj hokeji;Damë [lojëra];Zare;Zgjerues të kraharorit 

[ushtrime];Disqe për sport;Domino;Lojra shahu;Tabelë shahu;Tabela të shahut;Pistoleta 

lodra;Rolere për biçikleta stërvitore;Rrjeta ulëse për peshkatar;Çanta golfi, me ose pa 

rrota;Lodra risi për të bërë shaka;Rrjeta për sport;Rrjeta tenisi;Lidhje të 

skive;Shigjeta;Varka për peshkim;Tavolina futbolli;Armë me fuzhnjë [artikuj 

sportiv];Doreza për lojëra;Gota për zare;bar-zile;grepa për peshq;rrake-take [lodër];Lojëra 

shoqërore;Lojëra;Kurthe të pëllumbave të argjilës;Shkopinj për lojëra;Raketa;Karrema për 

gjueti apo peshkim;Josha për gjueti ose peshkim;Vegla peshkimi;Artikuj peshkimi;Shtretër 

të kukullave;Shtëpi të kukullave;Marioneta;Kukulla;Maska teatri;Maska karnavali;Modele 

të automjeteve;Mbështjellëse për peshkim;Pendë për not;Kaçile për peshk [karrem 

peshkimi];Pishina [artikuj për lojëra];Borë artificiale për pemët e Krishtlindjeve;Patina me 

rul;Patina akulli;Lëkura të fokave [mbulesa për ski];Pëllumba argjili [shënjestra];Dërrasa 

për surfim;Rroba të kukullave;Dhoma të kukullave;Aparate për thirrje;Birila;Kordë për 

peshkim;Mbules e pjesës së poshtme për ski;Ski;Tavolina për pingpong;Topa tjerrëse 

[lodra];saje [artikuj për sport];Lojëra tavëll;Skutera [lodra];Badmington;Pistoleta 

lodra;Skufje detonuese [lodra];Stoli për pemë të Krishtlindjeve, përveç artikujve të 

ndriçimit dhe ëmbëlsirave;Mbajtës i pemës së Krishtlindjeve;Shkopinj të bilardos;Majat e 

shkopinjve të bilardos;Tavolina e bilardos;Tavolina e bilardos me monedhë;Ski për 

surfim;Vela;Fluturim i balonave;Aparate për lojëra;Pajisje për gjimnastikë;armë për luftim 

me shpata;Maska për luftim me shpata;Gara në luftim me shpata;Dorashka për 

bejzboll;Takëm për alpinista;Mbrojtës bërryli [artikuj sportiv];Mbrojtës të gjunjëve [artikuj 

sportiv];Celularë lodra;Paraglajderë;Mbushje mbrojtëse [pjesë e kostumeve 

sportive];Skejtborda;Saja [lodra];Pedanë kërcimi [artikuj sportiv];Arushe Tedi;Ski për 

ujë;Dorashka golfi;Tregues të kafshimit [peshkimi];Sensorë të kafshimit [peshkimi];lojëra 

shoqërore;Aparat për udhëtim në rrugë të drejtë;Disqe fluturuese [lodra];Lojëra me 

patkua;Mah-jong;Lodra prej pelushi;Flluska sapuni [lodra];Automjete lodra;shkopinj 

rrotullues;Rrjeta për flutura;Çanta të projektuara posaçërisht për ski dhe dërrasa për 

surfim;Takëm për anije me vela;Lojë me bashkimin pjesësh të figurës;Shtylla për anije me 

vela;Armë peintboll [pajisje sportive];Paintbolle [municione për armë peintboll] [pajisje 

sportive];Rripat e sërfave;Aparat për hedhjen e topit të tenisit;Blloqe fillestare për 

sport;Topa dëbore;Rripat për peshëngritje [artikuj sportiv];Dërrasa për trup;Karta 

bingo;Vegla për riparimin e barit [pajisje të golfit];Loja e thirrjeve të gjuetisë;Rrota 

ruletë;Patina në rul;Pinjata;Thasë për goditje;Automjete lodra të kontrolluara nga 

larg;Kolofon që përdoret nga atletët;Pallaska dëbore;Gjuajtje me hobe [artikuj 

sportiv];Makina për lojëra zbavitëse, automatike dhe me monedhë;Kaleidoskopë;Letra për 

lojë;Konfetë;Shënjestra elektronike;Karrema me parfum për gjueti apo peshkim;Ekrane të 

maskuara [artikuj sportiv];Mbështetës atletikë të meshkujve [artikuj sportiv];Dërrasë për 

rrëshqitje në botë;Komplete për makete [lodra];Paçinko;Mjete për ngjitje [pajisje 
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alpinizmi];Makina për lojëra bixhozi;Makina për lojëra elektronike [makina të 

lojërave];Kapele prej letre për ahengje;Dërrasa për not;Zhetonë për bixhoz;Letra 

gërvishtëse për të luajtur lojëra të lotarisë;Lodra të mbushura;Trampolina;Shtylla për 

vendosjen e shtyllave;kamerdare për krahë për not;Rripa për notit;Xhaketa për not;Makina 

me video lojëra;Lojëra portative me ekran të kristaltë të lëngët;Makina me video lojëra 

pasazhi;Kontrollorë për lojëra;Modele të lodrave;Figura të lodrave;Makina për gjuajtjen e 

topit;Shtangë dore;Maska [lodra];Kukulla matryoshka;Kontrollorët për lodra;Kartë për 

karroca golfi;Karroca golfi me rrota;Varkë me pedale;Giroskopë dhe stabilizatorë të 

fluturimit për avionë model;Konsolë për video lojëra;Filma mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet për lojëra portative;Drone [lodra];Robotë lodra;gjilpëra për pompa për fryrjen e 

topave për lojëra;Pompa të përshtatura posaçërisht për t'u përdorur me topa për 

lojëra;Palestra për fëmijë;Lodra prej pelushi me batanije komode;Tricikla për foshnjat 

[lodra];Lodra imitim të kozmetikës;Lundruese me ajër për pishina;Shirita ritmik për 

gjimnastikë;Pjekëse kokoshkash për ahengje [risi të ahengjeve];Stuko lodër;Brumë 

lodër;Lojëra portative dhe lodra që përfshijnë funksionet e 

telekomunikacionit;Bumerangë;Kartat tregtare për lojëra;Rripa ushtrimi për belin me 

kondensator rregullues;Penda për zhytje;Rrjeta notuese;Dorashka me fiksim për not;Lojëra 

me fryrje për pishina;Ski me rul;Shkopinj për ski;Shkopinj për ski me rul;Luhatëse 

joga;Tenda për lojë;Konsola të dorës për të luajtur video lojëra.  

35  Asistencë për menaxhimin e biznesit;Kërkime të biznesit;Postim i faturave;Shërbime të 

agjencive për import-eksportit;Shërbime të agjencisë për informacione komerciale;Analiza 

të çmimit të shpenzimeve;Shpërndarje të materialit reklamues;Shërbime 

fotokopjimi;Shërbime të agjencisë së punësimit;Makina dhe pajisje të zyrave me 

qira;Kontabiliteti;Hartim i pasqyrave të llogarive;Auditimi i biznesit;Konsulencë për 

menaxhimin e bizneseve dhe organizatave;Konsulence për menaxhimin e 

personelit;Konsulencë për menaxhimin e biznesit;Shtypja në makinë;Demonstrim i 

mallrave;Reklamim me postë direkte;Ndihmë në menaxhimin tregtar ose 

industrial;Riprodhim i dokumenteve;Azhurnim i materialit reklamues;Shpërndarje e 

mostrave;Shërbime të ekspertëve për efikasitetin e biznesit;Organizim të 

ankandeve;Studiim të tregut;Vlerësime të biznesit;Marrje me qira të materialeve 

publicitare;Konsulencë për organizimin e biznesit;Publikim të teksteve 

publicitare;Reklama;Radio reklamim;Marrëdhënie me publikun;Stenografi;Reklama 

televizive;Transkriptim të komunikimeve [funksionet e zyrës];Zbukurim i dritareve të 

dyqaneve;Shërbime të agjencive reklamuese;Modelim për promovimin e reklamave ose 

shitjeve;Hulumtim të marketingut;Menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve;Konsulence 

profesionale të biznesit;Parashikim ekonomik;Organizim të ekspozitave për qëllime 

tregtare ose reklamuese;Informacione biznesi;Sondazh të opinionit;Përpilim të listës së 

pagave;Rekrutim të personelit;Shërbime të zhvendosjes për bizneset;Marrje me qira të 

hapësirës reklamuese;Promovim të shitjeve për të tjerët;Shërbime të sekretarisë;Përgatitje 

të taksave;Përgjigje përmes telefonit për abonentët e padisponueshëm;Përpunim të 

tekstit;Rregullim të abonimeve të gazetave për të tjerët;Reklamim me porosi;Menaxhim të 

biznesit të hoteleve;Menaxhim të biznesit të artistëve interpretues;Përpilim të informacionit 

në bazat e të dhënave kompjuterike;Sistemim të informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike;Organizim të panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamuese;Dhënie 

me qira të makinave fotokopjuese;Reklamim online në një rrjet kompjuterik;Shërbime të 

prokurimit për të tjerët [blerje të mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];Kërkimi i të 
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dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët;Dhënie me qira të kohës së reklamimit në 

mjetet e komunikimit;Shërbime për prerjen e lajmeve;Dhënie me qira të makinave 

shitëse;Testim psikologjik për përzgjedhjen e personelit;Shërbime për krahasimin e 

çmimeve;Prezantim të mallrave në media të komunikimit, për qëllim të shitjes me 

pakicë;Informacione tregtare dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve;Rregullim të pajtimeve për shërbimet e telekomunikacionit për të 

tjerët;Përpunim administrativ të urdhrave të blerjes;Administrimin komercial të licencimit 

të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;Shërbime të jashtme [ndihmë 

afariste];Faturim;Shkrim të teksteve publicitare;Përpilim të statistikave;Shërbime të 

paraqitjes për qëllime reklamimi;Kërkim të sponsorizimit;Organizim të shfaqjeve të modës 

për qëllime promocionale;Prodhim të filmave reklamuese;Menaxhim të biznesit të 

sportistëve;Marketing;Shërbime të telemarketingut;Shërbime të shitjes me pakicë për 

preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore;Qira të stendave 

të shitjes;Ofrim të informacionit të kontaktit tregtar dhe të biznesit;Optimizim të motorëve 

të kërkimit për promovimin e shitjeve;Optimizim të trafikut në ueb faqe;Pagesë të 

reklamimit sipas klikimit;Shërbime të ndërmjetësimit komercial;Menaxhim të biznesit për 

ofruesit e shërbimeve të pavarura;Negocimi dhe lidhja e transaksioneve tregtare për palët e 

treta;Azhurnim dhe mirëmbajtje e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike;Shërbime 

të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e ndërtimit;Dhënia e informacionit të 

biznesit nëpërmjet një ueb sajti;Ssigurim të një tregu online për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve;Dizajnim të materialeve reklamuese;Menaxhim të 

jashtëzakonshëm administrativ për kompanitë;Shërbime të arkivimit të taksave;Menaxhim 

të biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët;Marrje të tabelave [tabelave 

reklamuese];Hartim të biografisë për të tjerët;Indeksim të internetit  për qëllime komerciale 

ose reklamuese;Administrim të programeve të shpeshtë të fletushkave;Shërbime të 

planifikimit të emërimit [funksionet e zyrës];Shërbime të përkujtimit të emërimit 

[funksionet e zyrës];Administrim të programeve të besnikërisë së 

konsumatorit;Transkriptim për qëllime reklamimi;Regjistrim të komunikimeve dhe të 

dhënave me shkrim;Përditësim dhe mirëmbajtje të informacionit në regjistrt;Përpilim të 

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese;Shërbime të 

ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përshtatjen e investitorëve potencial privatë me 

sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde;Prodhim të programeve të 

teleshopingut;Konsulencë lidhur me strategjitë e komunikimit me publikun;Konsulencë 

lidhur me strategjitë e komunikimit të reklamave;Negociim të kontratave të biznesit për të 

tjerët;Promovim të mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive;Shërbime konkurrente të inteligjencës;Shërbime të inteligjencës së tregut;Auditim 

financiar;Shërbime të shitjes me pakicë online për muzikë dixhitale që mund të 

shkarkohet;Shërbime online të shitjes me pakicë për tone të ziles që mund të 

shkarkohen;Shërbimet online të shitjes me pakicë për muzikë dhe filma që mund të 

shkarkohen dhe që janë regjistruar më parë;Shërbime me shumicë për preparate 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizime mjekësore;Shërbime të regjistrit të 

dhuratave;Marketing i targetuar;Menaxhim të përkohshëm të biznesit;Reklama në 

natyrë;Shërbime me pakicë për veprat e artit të siguruara nga galeritë e artit;Asistencë 

administrative në përgjigjen ndaj thirrjeve për oferta;Marketing në kuadër të softuerit për 

publikim;Shërbime për marrëdhënie me median;Shërbime korporative të 

komunikimit;Dhënie me qira të pajisjeve të zyrës në objektet bashkëpunuese;Shërbime të 
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lobimit komercial.  

36  Ofrim të sigurimit nga aksidentet;Kredi me këste;Shërbime aktuariale;Dhënie me qira të 

pasurive të patundshme;Veprimtari ndërmjetësuese;Shërbime të Byrosë së kredi;Shërbime 

të agjencive për patundshmëri;Ndërmjetësim në pasuri të patundshme;Shërbime të 

agjencisë për mbledhjen e borxhit;Ndërmjetësim në sigurime;Shërbimet e ndërmjetësuesit 

financiar doganor;Ofrim të sigurimeve;Veprimtari bankare;Vlerësim të pasurive të 

patundshme;Ngritje të fondeve bamirëse;Fonde të përbashkëta;Investim të 

kapitalit;Shërbime të sigurimit;Shkëmbim të parave;Dhënie të çeqeve për udhëtarë;Pastrim, 

financiar;Shërbime të depozitave të sigurta;Organizim të koleksioneve monetare;Kredi 

[financim];Vlerësim fiskal;Vlerësim financiar [sigurime, veprimtari bankare, pasuri të 

patundshme];Faktoring;Veprimtari kreditore;Menaxhim financiar;Garanci 

ndërmjetësuese;Menaxhim të pasurive të patundshme;Menaxhim të banesave;Ofrim të 

sigurimit nga zjarri;Dhënie me qira të apartamenteve;Dhënie me qira të fermave;Ofrim të 

sigurimeve shëndetësore;Ofrim të sigurimeve detare;Hipotekim bankar;Shërbime për 

kursime bankave;Financim të qirasë dhe blerjes;Ndërmjetësim në letra me vlerë;Ofrim të 

sigurimit të jetës;Shërbime të akomodimit [apartamente];Analiza financiare;Vlerësimi të 

antikës;Vlerësim të artit;Kontroll verifikimi;Konsulencë financiare;Konsulencë 

sigurimi;Përpunim të pagesave me kartë krediti;Përpunim të pagesave me kartë 

debiti;Transferim elektronik të fondeve;Informacion financiar;Informacion 

sigurimi;Vlerësim të stolive;Vlerësim numizmatik;Mbledhje të qirasë;Vlerësim të 

vulës;Dhënie të zhetonëve me vlerë;Depozita me vlerë;Kuotime të bursës;Dhënie me qira 

të zyrave [pasurive të patundshme];Shërbime të pagesave për dalje në pension;Sponsorizim 

financiar;Veprimtari bankare në internet;Shërbime për likuidim të biznesit, 

financiare;Vlerësim të kostove të riparimit [vlerësim financiar];Ndërmjetësim në kredi të 

karbonit;Vlerësim financiar i drurit për plasman;Vlerësim financiar të leshit;Kreditim 

kundër sigurisë;Shërbime të sigurimit të fondeve;Shërbime të ndërmjetësimit të 

aksioneve;Shërbime këshilluese për borxh;Rregullimin e financave për projekte të 

ndërtimit;Dhënie të informacionit financiar përmes ueb faqes;Menaxhim financiar të 

pagesave të rimbursimit për të tjerët;Ndërmjetësim të aksioneve dhe bonove;Sigurim të 

zbritjeve në institucionet tjera që marrin pjesë në përdorimin e kartës së anëtarësisë;Lidhje 

të dorëzanisë;Dhënie me qira të zyrave për bashkëpunim;Vlerësime financiare për t’u 

përgjigjur thirrjeve për tenderë;Vlerësim financiar i kostove zhvillimore që kanë të bëjnë 

me industritë e naftës, gazit dhe minierave;Hulumtim financiar.  

37  Mirëmbajtje të mobiljeve;Riparim të aparatit fotografik;Instalim dhe riparim të 

pajisjeve elektrike;Instalim dhe riparim të ashensorit;Asfaltim;Mirëmbajtje dhe riparim të 

automjeteve motorike;Mirëmbajtje dhe riparim të aeroplanëve;Pastrimi të ndërtesave [të 

brendshëm];Lavanderi;Pastrim dhe riparim të bojlerëve;Mirëmbajtje dhe riparim të 

aparateve për djegie;Dhënie me qira të buldozerëve;Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

makinave dhe pajisjeve të zyrave;Instalim dhe riparim të alarmit për zjarre;Instalim dhe 

riparim të alarmit për vjedhje;Riparim të tapicerisë;Mirëmbajtje dhe riparim të 

deposë;Dhënie me qira të pajisjeve ndërtimore;Ndërtim të anijeve;Rinovim të 

veshjeve;Instalim dhe riparim të pajisjeve për ngrohje;Riparim të këpucëve;Pastrim të 

oxhakut;Mirëmbajtje dhe riparim të sigurt;Instalim dhe riparim të aparateve me ajër të 

kondicionuar;Ndërtimtari;Ndërtimtari nënujore;Mbikëqyrje të konstruksionit 

ndërtimor;Mirëmbajtje, pastrim dhe riparim të lëkurës;Instalim të pajisjeve të 

kuzhinës;Demolim i ndërtesave;Mbrojtje nga korrozioni;Dezinfektim;Ngjyrosje ose riparim 
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të shenjave;Ndërtim dhe riparim të magazinës;Mbyllje të ndërtesave;Mbrojtje kundër 

lagështisë [ndërtim];Dhënie me qira të ekskavatorëve;Pastrim të dritareve;Riparim dhe 

mirëmbajtje të projektorit të filmit;Instalim dhe riparim të furrës;Mirëmbajtje, pastrim dhe 

riparim të leshit;Lubrifikim të automjeteve;Pastrim të veshjeve;Riparim të sahatëve dhe 

orave;Ndërtim të fabrikave;Instalimi dhe riparim të pajisjeve të ujitjes;Izolim të 

ndërtesave;Larje të automjeteve;Larje të rrobave;Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

makinerive;Muratori;Restaurim të mobiljeve;Ndërtim të dallgëthyeseve;Shtypëse e 

veshjeve;Ndërtim dhe mirëmbajtje të tubacionit;Ngjitje të tapetave;Riparim të 

ombrellave;Riparim të çadrave të diellit;Tapiceri me susta;Ngjyrosje, të brendshme dhe të 

jashtme;Pastrim me shtufë;Suvatim;Punë hidraulike;Lustrim të automjeteve;Riparim të 

pompave;Ndërtim të portit;Mënjanim të minjve;Rikuperim të gomave;Instalim dhe riparim 

të pajisjeve për ngrirje;Hekurosje rrobash;Rikallajisje;Gozhdim;Trajtim kundër korrozionit 

për automjete;Stacionet për servisimin e automjeteve [karburant dhe mirëmbajtje];Instalim 

dhe riparim të telefonave;Mirëmbajtje të automjeteve;Lustrim;Shërbime për riparimin e 

defekteve të automjeteve;Dhënie me qira të makinerive për pastrim;Mënjanim të 

parazitëve, përveçse në bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe 

pylltari;Skeleri;Muratori;Pastrim të pelenave;Pastrim kimik;Informacione për 

ndërtim;Informacione për riparim;Mprehje të thikave;Nxjerrje të xeheve;Shërbime 

gurore;Shtrim të rrugëve;Zmerilim;Riparim nënujor;Pastrim të ndërtesave [sipërfaqja e 

jashtme];Vulkanizim të gomave [riparim];Shpime të puseve;Ndërtim të stallave dhe 

dyqaneve të bukura;Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të harduerëve kompjuterik;Mënjanim 

të ndërprerjeve në aparatet elektrike;Rindërtim të motorëve që janë të amortizuar ose 

pjesërisht të shkatërruara;Rindërtim të makinave që janë të amortizuara ose pjesërisht të 

shkatërruara;Dhënie me qira të vinçave [pajisje ndërtimi];Dhënie me qira të makinave për 

pastrimin e rrugëve;Shërbime për mbulimin e çatisë;Shërbime për prodhimin e borës 

artificiale;Pastrim të rrugëve;Riparim të bravave të sigurisë;Restaurim të veprave 

artistike;Restaurim të instrumenteve muzikore;Instalim të dyerve dhe dritareve;Mirëmbajtje 

të pishinave;Mbushja të fishekëve të tonerit;Konsulencë ndërtimore;Shërbime 

zdrukthtarie;Shpim të puseve të thella të naftës ose gazit;Dhënie me qira të pompave të 

kullimit;Dhënie me qira të makinave larëse për rroba;Riparim të linjave të 

energjisë;Karrikim të baterive të automjeteve;Balancim të gomave;Akordim të 

instrumenteve muzikore;Vendosje të kabllove;Sterilizim të instrumenteve 

mjekësore;Shërbime për shpuarje;Shërbime për kontrollin e dëmtuesve, përveçse në 

bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari;Dhënie me qira të makinave për larjen e 

enëve;Dhënie me qira të makinave për tharjen e enëve;Vendosje të shërbimeve komunale 

në vendet e ndërtimit;Shërbime të elektricistëve;Instalim dhe riparim të pajisjeve për 

mbrojtje nga përmbytjet;Mënjanues të borës;Mbushje të fishekëve të bojës.  

38  Transmetime në radio; Dërgim të mesazhit; Transmetime televizive; Transmision të 

telegrameve; Shërbime telefonike; Shërbime të telefaksit; Shërbime të agjencive të lajmeve; 

Transmetime televizive kabllor; Komunikime përmes telefonave celularë; Komunikime nga 

terminalet kompjuterike; Transmision të mesazheve dhe imazheve me kompjuter; 

Transmision të postës elektronike; Transmision të faksimilit; Informacione lidhur me 

telekomunikacionin; Shërbime për njoftim [radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit 

elektronik]; Dhënie me qira të aparatit për dërgimin e mesazheve; Komunikime përmes 

rrjeteve optike me fibra; Dhënie me qira të aparatit faksimil; Dhënie me qira të modemeve; 

Dhënie me qira të pajisjeve të telekomunikacionit; Dhënie me qira të telefonave; 
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Transmision satelitor; Shërbime të bordit elektronik të buletinit [shërbime të 

telekomunikacionit]; Sigurimi të lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet kompjuterik 

global; Shërbime të drejtimit të telekomunikacionit dhe shërbime të bashkimit; Shërbime të 

telekonferencës; Dhënie me qira të kohës së qasjes në rrjetet kompjuterike globale;Sigurim 

të kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e teleshopingut; Sigurim të dhomave të 

internetit për biseda; Sigurim të qasjes në bazat e të dhënave; Shërbime të postës zanore; 

Transmetim të kartolinave online; Transmetim të skedarëve digjital; Transmetimi me valë; 

Ofrim të forumeve onlajn; Transmetim të të dhënave; Komunikime me radio; Transmisioin 

të videos me kërkesë.  

39  Shoqërim të udhëtarëve;Furnizim me ujë;Transport ajror;Transport të 

ambulancës;Shërbime për tërheqjen e automjeteve me defekt;Dhënie me qira të 

makinave;Transport me makina;Transport me autobus;Transport me varkave për 

kënaqësi;Dhënie me qira të varkave;Thyerje të akullit;Tërheqje;Shpëtim të 

anijeve;Shërbime të ngarkimi;Karting;Transport hekurudhor;Dhënie me qira të 

kuajve;Dërgesa të pakove;Shërbime të mbajtjes;Paketim të mallrave;Ndërmjetësim të 

anijeve;Aranzhim të lundrimit;Shërbime të transportit për turne turistike;Shkarkim të 

ngarkesave;Dorëzim të mallrave;Magazinim të mallrave;Shpërndarje të ujit;Shpërndarje të 

energjisë elektrike;Operim të mbylljes së kanalit;Parkim të 

makinave;Deponim;Magazinim;Dhënie me qira të magazinave;Transport me 

traget;Transport lumor;Ngarkesa [transportim mallrash];Shërbim transporti;Garazh me 

qira;Transporti me tubacione;Vend parkimi me qira;Dhënie me qira të dollapit për ushqim 

të ngrirë;Dhënie me qira të frigoriferit;Dhënie me qira të automjeteve;Dhënie me qira të 

trenit hekurudhor;Dhënie me qira të kamionit hekurudhor;Transportim të 

mobiljeve;Transport;Transporti me anije;Aranzhim të transportit për turne 

udhëtimi;Transport të pasagjerëve;Pilotim;Rimorkim;Rikthim i anijeve në ujë;Prenotim të 

vendeve për udhëtim;Rikuperim;Transport me taksi;Transport rrugor;Përcjellje të 

mallrave;Transport detar;Transport të automjeteve të blinduara;Transport të 

udhëtarëve;Transportim dhe magazinim të plehrave;Shërbime të largimit;Magazinim të 

anijes;Ndërmjetësim të mallrave;Ndërmjetësim të transportit;Shërbime vozitësi;Shërbime 

ndërlidhëse [mesazhe ose mallra];Informacione për magazinimin;Informacione për 

transportin;Dhënie me qira të pajisjeve për zhytje;Dhënie me qira të kostumeve për 

zhytje;Dhënie me qira të kontejnerëve të magazinimit;Dhënie me qira të rafteve të çatisë së 

automjeteve;Operacione të shpëtimit [transport];Rezervim të transportit;Rezervim të 

udhëtimit;Shpëtim nënujor;Mbështjellje të mallrave;Dërgim të mesazhit;Shpërndarje të 

gazetave;Dërgim të mallrave me porosi;Shpërndarje të energjisë;Dhënie me qira të 

automjeteve motorike;Dhënie me qira të karrocave për invalidë;Ngarkim shkarkim;Ruajtje 

fizike të të dhënave ose dokumenteve të ruajtura në mënyrë elektronike;Nisjen e satelitëve 

për të tjerët;Dërgesa të luleve;Frankim të postës;Informacion për trafikun;Dhënie me qira të 

aparateve për ngrirje;Shërbime për mbushjen e shisheve;Logjistikë të transportit;Dhënie me 

qira të avionit;Dhënie me qira të autobusëve për banim;Dhënie me qira të motorëve të 

avionëve;Transport i siguruar i sendeve me vlerë;Dhënie me qira të sistemeve 

lundruese;Sigurim të udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi;Mbështjellje të 

dhuratave;Dhënie me qira të qira të traktorëve;Mbledhje të mallrave që riciklohen 

[transport];Dhënie me qira të bodrumeve elektrike të verës;Rimbushje të parave të gatshme 

të makinave të automatizuara;Shërbime për ndarjen e makinave;Rimbushje të makinave 

shitëse;Magazinim të bagazhit;Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të 
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tjerë përmes aplikacionit në internet.  

40  Gërryerje;Përpunim të filmave kinematografik;Pastrim të ajrit;Magnetizim;Përpunime 

finale të tekstilit;Përpunim të letrës;Galvanizim të argjendit;Zbardhues pëlhure;Përpunim të 

drurit;Skaje të pëlhurës;Saldim;Rrobaqepësi;Galvanizim të kadmiumit;Përpunim të 

pëlhurave me presë të permanente;Pjekje të qeramikës;Ngjyrosje të këpucëve;Galvanizim 

të kromit;Galvanizim të metalit;Ngjyrosje të lëkurës;Aparat për lesh;Prerje të 

leckave;Printim të modeleve;Zhvillim të filmit fotografik;Prarim;Trajtim të 

ujit;Elektrogalvanizim;Galvanizim të kallajit;Modifikim të leshit me porosi;Farkëtim;Lesh i 

mbrojtur nga tenjat;Punë në mulli;Dërrmuese e frutave;Tymosje të 

ushqimit;Galvanizim;Gdhendje;Rroba që nuk lëshojnë ujë;Pëlhura që nuk lëshojnë 

ujë;Rroba që mbrojnë nga zjarri;Pëlhura që mbrojnë nga zjarri;Trajtim rezistent ndaj 

rrudhave për veshje;Trajtim të leshit;Fletëzim;Trajtim të metaleve;Kalitje metalike;Mulli të 

miellit;Galvanizim të nikelit;Tërheqës litari (Gjergjef);Veshje prej lëkure;Fërkim me 

gërryerje;Libërlidhje;Planifikim të materialeve;Punë me takëme kuajsh;Sharrim të 

materialeve;Qepje të kostumeve;Përpunim të lëkurës;Balsamim të kafshëve;Shërbime të 

ngjyrosjes;Ngjyrosje të tekstilit;Trajtim të leckave;Trajtim të tekstilit;Mbrojtje të tekstilit 

nga mola;Ngjyrosje të pëlhurave;Trajtim të letrës;Fryrje të xhamit;Qëndisje;Përpunime të 

lëkurës;Ngjyrosje të dritareve, duke lyes sipërfaqen;Ruajtje të ushqimit dhe pijeve;Prerje 

dhe përpunim të drurit;Riciklim të mbeturinave dhe plehrave;Ngushtim paraprak të 

pëlhurave;Lyerje të leshit;Deodorim të ajrit;Freskim të ajrit;Mbledhje të materialeve me 

porosi për të tjerët;Korniza për vepra artistike;Galvanizim të arit;Lazerë për 

shënim;Informacion për trajtimin e materialit;Gdhendje të qelqit optik;Printer 

fotografik;Fotogravurë;Përpunim të naftës;Qepje astari;Shërbime të rafinimit;Therje të 

kafshëve;Përpunim final;Trajtimi të mbetjeve [transformim];Ndryshim të pëlhurës;Prodhim 

të bojlerëve;Hedhje të metaleve;Vullkanizim [trajtim material];Shërbime 

dentiste;Prodhimtari të energjisë;Dhënie me qira të gjeneratorëve;Shkatërrim të 

mbeturinave dhe plehrave;Djegie të mbeturinave dhe plehrave;Shërbime të ndarjes së 

ngjyrave;Dorashka për prerje;Dekontaminim të materialeve të rrezikshme;Printime 

litografike;Printim;Dhënie me qira të makinave për thurje;Printim ofset;Shërbime të 

fotokompozimit;Printim me serigrafi;Klasifikim të mbeturinave dhe materialit të 

riciklueshëm [transformim];ngrirje të ushqimeve;Dhënie me qira të aparatit të 

kondicionimit;Dhënie me qira të aparatit të ngrohjes;Mbushje të leckës;Shërbime për 

ngrirje;Shërbime me letër zalli;Dhënie me qira të bojlerëve;Riprodhim [riciklim i 

mbeturinave];Shërbime të saldimit;Ngjyrosje të dritareve të makinave;Printim 3D me 

porosi për të tjerët;Prodhim të birrës për të tjerët;Prodhim të bukës me porosi.  

41  Akademi [arsim];Shërbime të parkut zbavitës;Shërbimet argëtuese;Trajnim të 

kafshëve;Dhënie me qira të aparatit kinematografik;Shërbime argëtuese;Shërbime të 

studios së filmit;Prezantim të shfaqjeve të cirkut;Organizim të garave [edukim ose 

argëtim];Kurse korrespondencash;Edukim fizik;Dhënie me qira të skenarit të 

spektaklit;Sigurim të objekteve rekreative;Radio argëtuese;Publikim të teksteve, përveç 

teksteve reklamuese;Shërbime arsimore;Mësimdhënie;Dhënie me qira të regjistrimeve të 

zërit;Dhënie me qira të filmave;Prodhim të filmave, përveç filmave reklamues;Instruksione 

gjimnastikore;Kreditim të shërbimeve bibliotekare;Publikim të librave;Dhënie me qira të 

pajisjeve të radiove dhe televizioneve;Prodhim të programeve të radios dhe 

televizionit;Prezantim të spektakleve të ndryshme;Shërbime të orkestrës;Prodhime 

teatrore;Prodhim të spektakleve;Argëtim televiziv;Shërbime të kopshtit zoologjik;Sigurim 
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të objekteve sportive;Modelim për artistët;Shërbime librash;Sigurim të objekteve të 

kazinosë [lojëra të fatit];Shërbime të klubit [argëtim ose arsim];Organizim dhe mbajtje të 

kolokiumeve;Organizim dhe mbajtje të konferencave;Organizim dhe mbajtje të 

kongreseve;Shërbime diskotekash;Informacion arsimor;Provim arsimor;Informacion 

argëtimi;Organizimi të ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;Shërbime të lojërave 

të fatit;Sigurim të objekteve të golfit;Shërbime të klubit shëndetësor [trajnimi shëndetësor 

dhe palestër];Shërbime të kampit të pushimeve [zbavitje];Prezantimi i performancave të 

drejtpërdrejta;Prezantime në kinema;Shkollë për infermierë;Organizim të garave 

sportive;Planifikim të ahengjeve [zbavitje];Trajnim praktik [demonstrim];Ofrim të 

objekteve të muzeut [prezantim, ekspozita];Shërbime të regjistrim në studio;Informacione 

rekreative;Dhënie me qira të pajisjeve për zhytje;Dhënie me qira të pajisjeve sportive, 

përveç automjeteve;Dhënie me qira të objekteve të stadiumit;Dhënie me qira të regjistruesit 

të videokasetave;Dhënie me qira të videokasetave;Organizim dhe mbajtje të 

seminareve;Shërbime të kampit sportiv;Organizim dhe mbajtje të simpoziumeve;Përcaktim 

i orarit të ngjarjeve sportive;Arsim në shkollë me konvikt;Organizim dhe mbajtje të 

punëtorive [trajnim];Organizim të konkurseve të bukurisë;Prenotim të vendeve për 

shfaqje;Dublim;Edukim fetar;Organizim të lotarive;Organizim të ballove;Organizim të 

shfaqjeve [shërbime impresario];Sigurim të shërbimeve për lojëra zbavitëse;Dhënie me qira 

të pajisjeve audio;Dhënie me qira të aparateve ndriçuese për grupe teatrale ose studio 

televizive;Dhënie me qira të fushave të tenisit;Dhënie me qira të kamerave;Skenare, përveç 

atyre që përdoren për reklamim;Redaktim të videove;Publikim në internet të librave dhe 

revistave elektronike;Publikim elektronik në kompjuter;Titrim;Shërbime të ofruara në 

internet nga një rrjet kompjuterik;Shërbime karaoke;Shërbimet të kompozimit të 

muzikës;Shërbime të klubeve të natës [zbavitje];Sigurim të botimeve elektronike onlajn, që 

nuk mund të shkarkohen;Raportim fotografik;Fotografi;Udhëzime profesionale [Këshilla 

edukuese ose trajnuese];Shërbime të gazetarëve të lajmeve;Përkthim;Interpretimi të gjuhës 

së shenjave;Filmim;Mikrofilmim;Shërbime të agjencisë së biletave [zbavitje];Shkrim të 

teksteve;Organizim dhe realizim të koncerteve;Shërbime të kaligrafisë;Shërbime 

projektuese, përveçse për qëllime reklamimi;Organizim të shfaqjeve të modës për qëllime 

argëtimi;Stërvitje (trajnim);Dhënie me qira të terreneve sportive;Shërbime të disko 

dixheit;Shërbime të përkthimit të gjuhës;Shërbime të trajnerëve personal [trajnimi 

palestre];Mbajtje të orëve të palestrës;Rikualifikimi profesional;Prodhim të 

muzikës;Dhënie me qira të lodrave;Dhënie me qira të pajisjeve për lojëra;Shërbime 

arsimore të ofruara nga shkollat;Sigurim të muzikës në internet, që nuk mund të 

shkarkohet;Ofrim të videove në internet, që nuk mund të shkarkohen;Tutorim;Organizim 

dhe drejtim të forumeve edukative personalisht;Shkrim të këngëve;Shkrim të 

skenarëve;Organizim të guidave;Shërbime trajnimi të ofruara nëpërmjet 

simulatorëve;Sigurim të filmave, që nuk mund të shkarkohen, nëpërmjet shërbimeve video-

me-kërkesë;Ofrim të programeve televizive, që nuk mund të shkarkohen, nëpërmjet 

shërbimeve video-me-kërkesë;Udhëzim sado [mësim të ceremonisë së çajit];Mësim 

aikido;Dhënie me qira të veprave artistike;Dhënie me qira të akuariumit të 

brendshëm;Mbajtje të turneve të udhëzuara alpiniste;Organizim të ngjarjeve argëtuese të 

animimit;Shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese të ofruara nga galeritë e 

artit;Shpërndarje të filmit;Transferim të njohurive [trajnim];Shërbime arsimore të ofruara 

nga asistentë të nevojave të veçanta;Mësim xhudo;Ekzaminim arsimor për përdoruesit që të 

kualifikohen për pilotë të droneve;Shërbime inxhiniere zanore për evenimente;Shërbime të 
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redaktimit të videove për evenimente;Shërbime të teknikëve të ndriçimit për 

evenimente;Redaktim të filmave, përveç filmave reklamues.  

42  Analiza kimike;Analiza për eksploatimin e fushave të naftës;Shërbime 

arkitekturore;Hulumtim bakteriologjik;Shërbime kimike;Hulumtime kimike;Konsulencë 

arkitekturore;Hartim të konstruksionit;Hulumtim teknologjik;Testim të naftës;Kërkime 

kozmetike;Dizajn të dekoreve të brendshme;Dizajn industrial;Dizajn të paketimit;Testim të 

materialeve;Mbajtje të projekteve të studimeve teknike;Sondazhe gjeologjike;Sondazhe në 

fushën e naftës;Inxhinieri;Informacion meteorologjik;Mbikëqyrje të tokës;Dhënie me qira 

të kompjuterëve;Programim kompjuterik;Kërkim të naftës;Hulumtime në fushën e 

fizikës;Hulumtim mekanik;Testim të tekstilit;Kërkime  gjeologjike;Përcaktim i 

autenticitetit të veprave artistike;Kalibrim [matës];Dizajnim të programeve 

kompjuterike;Përditësim të programeve kompjuterike;Konsulencë në dizajnimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike;Dizajnim të veshjes;Dizajn të arteve grafike;Kontroll të 

cilësisë;Dhënie me qira të programeve kompjuterike;Hulumtim dhe zhvillim të produkteve 

të reja për të tjerë;Stilizim [dizajn industrial];Eksplorim nënujor;Rikuperim i të dhënave 

kompjuterike;Mirëmbajtje të programeve kompjuterike;Analiza e sistemit 

kompjuterik;Hulumtim biologjik;Planifikim Urban;Vrojtimin;Dizajn të sistemit 

kompjuterik;Testim të aftësisë transportuese të automjetit;Dyfishim të programeve 

kompjuterike;Shndërrim i të dhënave ose dokumenteve nga fusha e fizikës në atë 

elektronike;Krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të internetit për të tjerë;Mirëmbajtje të faqeve 

kompjuterit [faqe të internetit];Instalim të programeve kompjuterike;Mbjellje të 

reve;Konvertim të programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit 

fizik;Konsulencë për softuer kompjuterik;Dhënie me qira të serverëve të uebit;Shërbime të 

mbrojtjes prej viruseve kompjuterike;Konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë;Hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit;Sigurim të mjeteve të kërkimit për 

internet;Digjitalizim të dokumenteve [skanim];Analiza të shkrimit të dorës 

[grafologji];Sigurim të informacionit shkencor, këshillave dhe konsulencës në lidhje me 

kompensimin e karbonit;Vlerësim të cilësisë së drurit të paprerë;Vlerësim të cilësisë së 

leshit;Monitorim të sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë;Analiza të 

ujit;Shërbime laboratorike shkencore;Furnizim të energjisë;Konsulencaë për krijimin e ueb 

sajteve;Softuerë si shërbim [SaaS];Konsulencë për teknologjinë informative [IT];Kërkime 

shkencore;Mirëmbajtje t[ serverit;Ekzaminime klinike;Kopjimi i të dhënave 

ofset;Magazinim elektronik i të dhënave;Sigurimi të informacionit mbi teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin përmes ueb faqes;Shërbime kartografike;Informatikë 

re;Ofrim të shërbimeve të jashtme në fushën e teknologjisë së informatike;Konsulencë 

teknologjike;Konsulencë për teknologji kompjuterike;Konsulencë për teknologjinë e 

telekomunikacionit;Parashikim të motit;Konsulencë për sigurinë kompjuterike;Shkrim 

teknik;Dizajn i brendshem;Zhbllokim të telefonave celularë;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;Shërbime të enkriptimit të të 

dhënave;Monitorim të sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose 

shkeljes së të dhënave;Monitorim elektronik të identifikimit personal të informacionit për të 

zbuluar vjedhjet e identitetit nëpërmjet internetit;Monitorim elektronik të aktivitetit të 

kartës së kreditit për të zbuluar mashtrimet nëpërmjet internetit;Zhvillim të softuerit në 

kuadër të botimit të softuerit;Platforma si një shërbim [PaaS];Zhvillim të platformave 
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kompjuterike;Dizajn të kartave të biznesit;Kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e 

fatkeqësive natyrore;Shërbime të eksplorimit në fushën e industrisë së naftës, gazit dhe 

minierave;Kërkime shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartimin e patentave;Kërkime 

në fushën e ndërtimit;Hulumtime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit;Hulumtime në fushën e saldimit;Kërkime mjekësore;Dizajn grafik i 

materialeve të promovimit.  

43  Shërbime të Byrosë për akomodim [hotele, pansione];Katering për ushqim dhe 

pije;Shërbime të shtëpive të azilit;Shërbime të kafenesë;Shërbime të kafeterisë;Sigurim të 

objekteve për kampim;Shërbime të restoranteve;Dhënie me qira të akomodimit të 

përkohshëm;Shërbime të pansionit;Shërbime turistike;Shërbime hoteliere;Shërbime të 

kujdesit ditor [çerdhe];Shërbime restoranti;Prenotim të pansioneve;Rezervime të 

hoteleve;Shërbime të restoranteve të vetë-shërbimit;Shërbime të bar-rostiçerive;Shtëpi për 

kafshët;Shërbime të barit;Shërbime të kampeve të pushimeve [banesa];Dhënie me qira të 

ndërtesave të transportueshme;Rezervime të akomodimit të përkohshëm;Shërbime të 

motelit;Dhënie me qira të karrigeve, tavolinave, pëlhurave për tavolinë, qelqeve;Dhënie me 

qira të dhomave për takime;Dhënie me qira të çadrave;Dhënie me qira të aparatit të 

gatimit;Dhënie me qira të bombolave të ujit të pijshëm;Dhënie me qira të aparateve 

ndriçuese;Skulptura të ushqimit;Shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhim 

të ardhjeve dhe largimeve];Shërbime restorantesh të ushqimit japonez Uashoku;Shërbimet 

të restoranteve udon dhe soba;Dekorim të ushqimit;Dekorim të tortës;Informacion dhe 

këshilla në lidhje me përgatitjen e vaktit;Shërbime të shefit të personelit.  

44  Mbarështim të kafshëve;Kopshtari për oborre;Shërbime të banjës publike për qëllime 

higjienike;Shërbime turke të banjës;Shërbime të sallonit të bukurisë;Shërbime të klinikës 

mjekësore;Kiropraktikë;Floktari;Krijim të kurorave të luleve;Shërbime për shtëpi 

përmirësuese;Kujdes shëndetësor;Hortikulturë;Dhënie me qira të pajisjeve 

bujqësore;Masazh;Ndihmë mjekësore;Shërbime të okulistëve;Shërbime për përkujdesje të 

bimëve;Terapi fizike;Shërbime të sanatoriumit;Asistenca veterinare;Shërbimet të 

stomatologjisë;Shërbime në shtëpi azili;Shpërndarje ajrore dhe sipërfaqësore të plehrave 

kimike dhe kimikateve të tjera bujqësore;Krehje të kafshëve;Shërbime të bankës së 

gjakut;Rregullim të luleve;Shërbime të akomodimit;Përkujdese për 

lëndina;Manikir;Shërbime të mamive;Përkujdesje, mjekësore;Këshilla 

farmaceutike;Operacion plastik;Degë kirurgjikale;Shfarosje të parazitëve për bujqësinë, 

akuakulturën, hortikulturën dhe pylltarinë;Vrasje të farërave;Krehje të manareve;Implantim 

të flokëve;Shërbime të psikologut;Dhënie me qira të instalimeve sanitare;Shërbime 

aromaterapike;Shërbime të inseminimit artificial;Rehabilitim për pacientët e varur prej 

substancave;Shërbime të fekondimit in vitro;Shërbime të fekondimit in 

vitro;Tatuazhe;Shërbime të telemjekësisë;Dizajn të oborreve;Shërbime të 

saunave;Shërbime të solariumit;Shërbime shëndetësore spa;Shërbime të  artistëve për 

grimim;Përgatitje të recetave nga farmacistët;Shërbimet terapeutike;Mbjellje të pemëve me 

qëllim të kompensimit të karbonit;Shërbime të akuakulturës;Dhënie me qira të pajisjeve 

mjekësore;Shërbime të qendrës shëndetësore;Shërbime të mjekësisë alternative;Terapi e te 

folurit;Depilim;Shërbime ortodontike;Këshilla mjekësore për individë me aftësi të 

kufizuara;Pirsing të trupit;Shërbime të ripyllëzimit;Kujdes paliativ;Shërbime për shtëpi 

pushimi;Shërbime të kontrollit të dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe 

pylltari;Shërbime bankare të indeve njerëzore;Dhënie me qira të kafshëve për përdorim në 

kopshtari;Dhënie me qira të bletëve;Terapi me ndihmën e kafshëve;Shërbime të analizave 
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mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët 

mjekësor;Ekzaminim mjekësor.  

45  Përkujdesje personale për trupin;Mbikëqyrje;Shërbime të agjencive detektive;Shërbime 

takimesh;Shërbime të rojeve të natës;Hapje të çelësave të sigurisë;Dhënie me qira të 

veshjeve të mbrëmjes;Shërbime të krematoriumit;Kërkim të personave të 

zhdukur;Shërbime të varrimit;Ndërmarrje funerale;Dhënie me qira të rrobave;Shërbime të 

agjencive të martesës;Konsulencë për siguri fizike;Renditje të 

horoskopit;Zjarrfikës;Organizim të tubimeve fetare;Shërbime të agjencive të 

adoptimit;Monitorim ose alarme kundër hajdutëve dhe të sigurisë;Përkujdesje të 

fëmijëve;Kontroll sigurie të bagazhit;Shtroja për shtëpi;Shtroja për manare;Hetime 

personale të sfondit;Kthim të pronës së humbur;Ndërmjetësim;Inspektim të fabrikave për 

qëllime të sigurisë;Dhënie me qira të alarmeve të zjarrit;Dhënie me qira të aparateve 

zjarrfikëse;Shërbime të arbitrazhit;Konsulencë për pronësinë intelektuale;Menaxhim të së 

drejtës së autorit;Licencim të pronësisë intelektuale;Monitorim i të drejtave të pronësisë 

intelektuale me qëllim të këshillimit juridik;Hulumtime ligjore;Shërbime 

gjyqësore;Licencim të softuerit kompjuterik [shërbime ligjore];Regjistrim të emrave të 

domain-it [shërbimet ligjore];Shërbime alternative për zgjidhjen e kontesteve;Dhënie me 

qira të kasafortave;Hulumtim gjenealogjik;Planifikim dhe organizim të ceremonive të 

dasmave;Shërbime të rrjeteve sociale në internet;Lëshimi i pëllumbave për raste të 

veçanta;Shërbime të balsamimit;Shërbime të përgatitjes së dokumenteve ligjore;Ndjekje të 

pasurisë së vjedhur;Administrimin ligjor të licencave;Këshillim astrologjik;Këshillim 

shpirtëror;Shërbime të karikaturës;Konsultim personal të garderobave;Dorëshkrim 

personal;Shërbime ligjore në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerë;Ushtrim të 

ceremonive fetare;Shërbime për shëtitjen e qenve;Dhënie me qira të emrave të domainit të 

internetit;Asistencë në veshjen e kimonave;Këshilla ligjore për t’u përgjigjur thirrjeve për 

tender;Licencim [shërbime ligjore] në kuadër të publikimit të softuerit;Shërbime ligjor të 

mbikëqyrjes;Organizim të tubimeve politike;Konsulencë ligjore lidhur me hartimin e 

patentave;Shërbime të avokatisë ligjore;Shërbime portieri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/192 

(220) 25/02/2019 

(731) MABXIENCE RESEARCH, S.L. 

C/ Manuel Pombo Angulo, 28 3ª Planta 

28050 Madrid, ES 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  QIVLEYA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate biologjike për qëllime mjekësore; preparate biokimikepër përdorim 

mjekësor; Preparate bioteknologjike për përdorim mjekësor; farmaceutikët; Preparate  

kimiko-farmaceutike; Mjekësore; Shtese dietike dhe preparate dietike.  
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(210) KS/M/ 2019/193 

(220) 25/02/2019 

(731) MABXIENCE RESEARCH, S.L. 

C/ Manuel Pombo Angulo, 28 3ª Planta 

28050 Madrid, ES 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ALYMSYS 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate biologjike për qëllime mjekësore; preparate biokimikepër përdorim 

mjekësor; Preparate bioteknologjike për përdorim mjekësor; farmaceutikët; Preparate  

kimiko-farmaceutike; Mjekësore; Shtese dietike dhe preparate dietike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/194 

(220) 26/02/2019 

(731) KAF Group J.S.C. Ulpianë, C2, H-III, 

Nr.6 10000 Prishtinë, KS 

(591) Vjollce  (HEX 382A6E), Kaltër        

(HEX 2E85C7), Oker dhe (HEX C2A25D) 

Bardhë       

(740)  Ekrem HOXHA Avokat  

Rr. ‘Rexhep Luci’ H. 1 Nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Analiza Financiare, Konsulencë Financiare, Menaxhimi Financiar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/195 

(220) 26/02/2019 

(731) Planet Accunting L.L.C. Ulpianë, C2, 

H-III, Nr.6 10000 Prishtinë, KS 

(591) Kaltër (HEX 1CA4DE), Vjollce       

(HEX 612B7B), Zezë (HEX 231F20)   

(740)  Ekrem HOXHA, Avokat  

Rr. ‘Rexhep Luci’ H. 1 Nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Analiza Financiare, Konsulencë Financiare, Menaxhimi Financiar.  

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

60 

 

 

(210) KS/M/ 2019/196 

(220) 26/02/2019 

(731) Kosbit L.L.C. Florent Sllamniku 

St. Dr. Shpetim Robaj, nn, Gërmia, Prishtinë 

10000, KS 

(591) Kaltërt e errët, kaltërt e qelur, Hiri e 

errët dhe Hiri e qelur. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

38  Telekomunikacione  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/197 

(220) 26/02/2019 

(731) Qualcomm Incorporated 5775 

Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  QUALCOMM 

 

 
     

 

(511) 9  “Pajisje kompjuterike; softuer kompjuterik; njësi përpunuese qendrore (CPU); 

qarqe të integruara; mikroprocesorë; mikrokontrollues; gjysmëpërçues; modeme; sensorë; 

karikues baterish; matës përshpejtimi; përpunues aplikacionesh; përshpejtues të pajisjeve 

kompjuterike; karta me qarqe të printuara; montime me karta me qarqe të printuara; qarqe 

për konvertimin e të dhënave; pajisje për ruajtjen e të dhënave, pikërisht çipe dhe etiketa 

transponderi dhe paketa kartash që i përmbajnë ato; tabela zhvillimi, tabela vlerësimi dhe 

pajisje reference konceptimi për gjysmëpërçues, sensorë dhe softuer; kontrollues të sinjalit 

dixhital; përpunues të sinjalit dixhital; sintetizues të drejtpërdrejtë dixhital; kufje; kartat 

elektronike aksesi; kartat elektronike identifikimi; etiketa elektronike, etiketa vetngjitëse 

elektronike dhe etiketa elektronike për qëllime identifikimi dhe sigurie; bileta elektronike; 

doreza elektronike; kufje kaskë; elektronikë me fuqi të lartë, pikërisht përforcuesit e 

radiofrekuencave (RF), çelsa të tensionit të lartë dhe sensorë baterish; mikroqarqe; 

mikrokompjutera; telefonat celular; pajisje me teknologji të komunikimit me fushë të afërt 

(NFC); tranzistorë radiofrekuence; ndërfaqe përdoruesish për pajisjet elektronike; pajisje të 

komunikimit pa tel për regjistrimin, organizimin, transmetimin, marrjen, manipulimin dhe 

rishikimin e zërit, tekstit, të dhënave, imazhit dhe skedarëve audio; pajisje kompjuterike, 

softuerë dhe mikrosoftuerë, njësi përpunuese qendrore (CPU), gjysmëpërçues, qarqe të 

integruara, mikrokontrollues, dhe pajisje kompjuterike; softuer kompjuterik; njësi 

përpunuese qendrore (CPU); qarqe të integruara; mikroprocesorë; mikrokontrollues dhe 
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procesorë, të gjitha për telekomunikim; harduer kompjuterik, softuer dhe firmvare, njësi 

qëndrore të procesimit (CPU), gjysmëpërques, qarqe të integruara, mikrokontroller, dhe 

procesorë, të gjitha për pajisjet mobilë të kompjuterëve, internet apo pjesët e pajisjeve 

(IOT), dhe pajisjet indurstriale IOT; hardvuer dhe softuer kompjuterik për përmbajtjen e 

shpërndarjes së rrjetit pa tela; harduer dhe softuer kompjuterik për rrjetin e të dhënave; 

hardvuer dhe softuer kompjuterik për procesimin e imazhve, grafikave, dhe teksteve; 

harduer kompjuterik dhe softuer për mundësimin e rritjes së realitetit dhe aplikacioneve të 

realitetit virtual; harduer dhe softuer kompjuterik për siguri; harduer dhe sftuer kompjuterik 

për operimin dhe kontrollimin e dronëve; harduer dhe softuer kompjuterik për operimin dhe 

kontrollimin e automobilave; cipsa dhe softuer kompjuterik për funksionimin e serverit; 

aparate komunikimi, instrumented he pajisje për fushat e afërta të komunikimit (NFC), 

kryesihst, fushat e afërta teknologjike-pajisje të qashsme, kryesisht, telefona mobilë, 

telefona të mëncur, kompjuter tablet, kompjuterë, kompjuterë printera, rutera, kufje për 

vesh, altoparlantë, kamre adixhitale, televizionë, telekomanda për televizionë dhe stereo,. 

Senzorë elektronikë, sisteme elektrike automatike për shtëpi dhe zyre me përmbajtje të 

kontrollerëve të lidhjes pa tela; aparate komunikimi, instrumete dhe pajisje për fushat e 

afërta të komunikimit (NFC), krysisht celsat kryesorë elektronikë, zinxhirët e celsave, 

etiketimin e fushave të afërta të komunikimit (NFC), fushat e eafërta të komunikimit (NFC) 

mundësimin e lexuesve teknologjikë dhe carcet e integrimit për aplikacionet e fushave të 

afërat të komunikimit (NFC); softuer kompjuterik anti-virus dhe anti-spam; cipë 

kompjuterik, softuer dhe harduer për transferimin e energjisë së lidhjes pa tela të përdorur 

në mbushjen e automjeteve; harduer kompjuterik dhe softuer kompjuterik të bazuar në 

zhvillimin e mjetve, kryesisht, hartuesit, rregulluesit, mjetet e zhvillimit të integruar, 

kontrollimin, mjedise zhvillimi të integruara, kontroll funksionimi, analizë e ngjarjeve dhe 

gjurmimi, të gjitha për zhvillimin e programeve softuer të pavarura të përdorura në 

aplikime industriale, të konsumit dhe automobilistike; pajisje kompjuterike dhe programe 

kompjuterike për transferimin, ruajtjen, konvertimin dhe shfaqjen e të dhënave të pajisjes 

medicinale; harduer dhe softuer kompjuteri për krijimin, programimin, kontrollin, kodimin, 

skanimin, leximin dhe interpretimin e çipeve dhe etiketave RFID dhe NFC; softuer 

kompjuterik për mbushjen e telefonave smart, tabletave dhe pajisjeve mobile elektronike; 

softuerë kompjuterike për funksionalizimin e sistemeve, aparateve dhe pajisjeve të sigurisë 

dhe të testimit; softuer kompjuterik për funksionalizimin e sensorëve për përdorim në 

aplikimet e automobilave, konsumatorit, industriale dhe mjekësore; softuer kompjuterik për 

menaxhimin e rrjeteve kompjuterike; softuer kompjuterik për ndjekjen; softuer, pajisje dhe 

çipa kompjuterik, për përdorim me aparate komunikimi pa tela, pajisje elektronike të 

konsumit, telefona smart, kamera dixhitale, kamera IP, dronë, automjete ajrore pa pilot 

(UAVS) dhe kompjutera dore portativë; periferikë kompjuteri për përpunimin e sinjaleve 

dixhitale, për përpunimin e të dhënave bazë dhe informacioni mbi sistemet operative të 

kompjuterave, për ndjekjen e aktivitetit dhe vendndodhjes së përdoruesit, për të mundësuar 

aktivizimin me anë të të folurit dhe kontaktit dhe për detektimin e sinjaleve sensore dhe për 

të bërë nisjen e aplikacioneve që korrespondojnë me sinjale specifike sensore dhe softuerë, 

harduerë dhe çipe kompjuterik, për përdorim me këto produkte; softuerë, pajisje dhe çipe 

kompjuterike për transmetim muzike dhe për sinkronizimin e altoparlantëve audio në 

pajisjet elektronike të konsumatorit; softuerë kompjuterikë, pikërisht përpilues, linke, 

softuerë mbështetës për të ndihmuar në zhvillimin e programeve të pavarura dhe softuer për 

të ndihmuar në zhvillimin e aplikacioneve softuerike të orientuara nga objektet, siç janë 
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sistemet e bazës së të dhënave; softuerë kompjuterikë, pikërisht sisteme operative, paketa 

mbështetëse kartash (BSPS), softuerë të teknologjisë së virtualizimit, softuer hipervizor, 

softuer të integruar, softuer ndërfaqe të programeve të aplikacioneve (API), softuerë 

bibliotekash të përdorur për krijimin e softuerëve të tjerë kompjuterikë; softuerë 

aplikacionesh për automjetet, konsumatorët, kujdesin shëndetësor, mjekësinë, hapësirën 

ajrore, ushtrinë, komunikimin me celular dhe mobil, rrjetëzimin, kontrollin e motorëve, 

energjinë smart dhe aplikacionet industriale, skemat e protokollit, softuerin e konfigurimit 

dhe softuerin e optimizimit; softuer për filtrimin e përmbajtjes, pikërisht, softuer 

kompjuterik për kontrollimin e përmbajtjes në dispozicion të një përdoruesi; programi i 

kontrollit të avionit; softuerë për planifikimin e të dhënave; aparate dhe softuerë për 

përpunimin e të dhënave për të mundësuar, kontrolluar, menaxhuar dhe monitoruar të gjitha 

aspektet e një sistemi të pagesave pa letra dhe/ose sistemin e aksesit që përdorin 

teknologjinë RFID (identifikimin e frekuencës së radios) dhe/ose NFC (komunikim me 

fushë të afërt), duke përfshirë lejimin e përdoruesve për të rimbushur llogaritë e tyre të 

pagesave nga distanca; softuerë të inspektimit të thellë të pakove; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për zhvillimin e pajisjeve dhe programeve kompjuterike për çipet për pajisjet 

celulare; softuer për ndërmarrje të sigurisë për përdorim tek porta dhe pajisje të tjera të 

rrjeteve për të siguruar sigurinë e rrjetit; softuer muri mbrojtës; rrjete të integruar, softuer 

sigurie dhe bashkëpunimi; softuer sigurie interneti; softuer detektimi dhe parandalimi të 

ndërhyrjeve; softuer për balancimin e ngarkesës; softuer operativ VPN (rrjet privat virtual); 

qarqe të integruara, pajisje dhe softuerë kompjuterik për përpunimin e sinjaleve në aparatet 

e komunikimit pa tel, pajisjet e elektronikës të konsumatorëve, pajisjet portative të 

mediave, pajisjet portative të lojërave, pajisjet për kompjuterat e xhepit dhe telefonat smart; 

aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtës të 

dhënash magnetike; disqe regjistrimi; pajisjet ndërfaqe të rrjetit kompjuterik; module 

elektronike, elektroteknike dhe elektromagnetike; pajisjet e përpunimit të të dhënave; 

aparate për ruajtjen e të dhënave; ndërfaqe për kompjutera; karta smart; qarqe të integruara 

për karta smart; çipe dhe etiketa RFID; harduer dhe softuer kompjuteri për krijimin, 

programimin, kontrollin, kodimin, skanimin, leximin dhe interpretimin e çipeve dhe 

etiketave RFID; karta smart pa kontakt; karta smart me ndërfaqe dyshe; qarqe të integruar 

me ndërfaqe dyshe që ofrojnë një lidhje midis kartave pa kontakt dhe kartave me kontakt; 

shkrues dhe lexues për transmetimin pa tel tek dhe nga çipet transponder; aparate 

elektronike për shkrimin dhe leximin e transmetimit pa tel tek dhe nga çipet transponder; 

programe kompjuterike për kontrollin e transmetimit të të dhënave tek dhe leximin e të 

dhënave nga çipe transponder; makineri të përpunimit të të dhënave për përcaktimin e 

çmimit të biletave me çipe transponder; karta smart të koduara; harduer, softuer 

kompjuterik dhe pajisje periferike për kontrollin e aksesit dhe qëllimet e autentifikimit; 

gjurmues portativ aktiviteti; periferikë kompjuteri pa tel; smartfones; aparate 

telekomunikimi pa tel; procesorë multikor; qarqe të integruara për aplikim specifik (ASIC); 

qarqe të integruara të integruara me softuer; përpunues sinjali; përpunues sinjali dixhital 

(DSP); përpunues vektorial; përpunues të sinjalit vektorial; përpunues komunikimi; 

procesorë rrjeti të përdorur në pajisje rrjeti dhe telekomunikacioni; përshpejtues harduer 

specifik për aplikim; procesorë bandash baze pa tel; stacione baze në një çip, përkatësisht 

stacionet baze pa tel në një çip; qarqe të integruara, pikërisht çipe dhe sisteme te sistemit 

bazë në një çip (SOC); mikrokontrollues multikore; set me çipe gjysmëpërçues të përbërë 

kryesisht nga çipe gjysmëpërçues; module qarqesh të integruara në formën e paketave 
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gjysmëpërçuese dhe paketimi, përkatësisht paketimit të çipave të rishpërndara (RCP) dhe 

sistemeve të integruar (SiP); tranzistorë të fuqisë me radiofrekuencë (RF); gjysëmpërçues të 

radiofrekuencave; sensorë, pikërisht, sensorë inercial, sensorë presioni, sensorë magnetikë, 

sensorë me prekje të gjithë për përdorim në aplikimet në automobila, për konsumatorin dhe 

industriale; sensorë të afërsisë; sensorë radarë; sensorë kapacitiv; sensorë të përshpejtimit; 

sensorë për xhiroskop; sensorë për ndërfaqe kompjuterike që përmbajnë softuer, 

mikrosoftuer dhe çipe elektronike me qarqe të integruar; sisteme sensorësh të përbërë nga 

sensorë, softuer kompjuterik, mikroprocesorë, mikrokontrollues, dhe protokolle logjike ose 

pa tel për funksionalizimin e sensorëve për përdorim në aplikimet e automobilave, të 

konsumatorëve dhe industriale; instrumente testimi elektronik për zhvillimin dhe testimin e 

sistemeve të bazuara në mikroprocesorë; memorje me gjysmëpërçues; pajisje me 

gjysmëpërçues, mikrokontrollues, qarqe të integruar, karta qarku, çipet, të gjitha për 

menaxhimin e frekuencës operuese, tensionit dhe fuqisë, optimizimit të fuqisë statike dhe 

dinamike, menaxhimin e energjisë, optimizimin e energjisë ose reduktimin e energjisë; 

gjysmëpërçues, sensorë dhe softuerë për përdorim në automobil, te konsumatori, hapësirën 

ajrore, ushtarake, komunikimet celulare dhe pa tel, rrjetëzimin, kontrollin motorik, 

energjinë smart, dhe aplikimet industriale; gjysmëpërçues dhe softuer për përdorim në 

kujdesin shëndetësor dhe aplikimet mjekësore; gjysmëpërçues, sensorë dhe softuerë për 

përdorim në lidhjen pa tel, menaxhimin e baterive, rrjetin smart, aplikacionet e matësve 

smart, njësitë e kontrollit të motorit (ECU) dhe sistemet e monitorimit të presionit të 

gomave (TPMS); mikrokontrolluesit, mikrosoftuer, sensorë dhe pajisjet radiofrekuence 

(RF) dhe analoge të qarkut për përdorim me karikuesit pa tel me energji efektive; karta me 

qarqe të printuar pikërisht karta vlerësimi dhe kit projektimi reference që përbëhen nga 

softuer për gjysmëpërçues, sensorë dhe softuer; gjysmëpërçues dhe softuer për përdorim në 

pajisjet mjekësore portative, pajisjet diagnostikuese dhe monitoruese për pacientë, pajisjet 

terapeutike dhe pajisjet mjekësore të imazhit; programet kompjuterike aplikimi, pikërisht, 

programet kompjuterike për përdorim në aplikacione për multimedia, video grafike, 

llogaritjet intensive audio dhe numerike; softuer çelës për rrjet kompjuterik; softuer rrjetit të 

konvergjencës kompjuterike; softuer bashkëpunimi rrjeti kompjuterik; softuer për cilësinë e 

shërbimit; softuer aksesi në rrjet; softuer rrjetëzimi për funksionimin e çipeve; softuer 

rrjetëzimi për përpunimin e përmbajtjes; programe kompjuterike, përkatësisht mikrosoftuer, 

mjete aplikacioni dhe zhvillimi, për përdorim në përpunimin e përmbajtjes së rrjetit; softuer 

për parandalimin e fikjes; softuer për inspektimin e gjendjes së paketave; softuer për 

inspektimin e gjendjes së aplikimit; softuer të sigurisë së ndërmarrjes softuer kontrollues 

radio pa tel; softuer për menaxhimin e linjës komanduese; zë mbi programin IP; video mbi 

programin IP; softuer për rrjetëzim dhe siguri për përdorim me pajisje të unifikuar për 

menaxhimin e kërcënimeve, portave, pajisjeve të aksesit të integruar, drejtuesit, çelsat, 

kontrolluesit, stacionet bazë, shpërndarëset, dhe pajisjet e sigurisë; softuer përdorimi për 

lehtësimin e përdorimit të kompjuterave në vende të largëta dhe për lehtësimin e 

komunikimit ndërmjet përdoruesve të telefonave celularë përmes rrjeteve; softuer 

kompjuterik për sigurimin e sigurisë për përdoruesit e largët dhe për zbatimin e masave të 

sigurisë kompjuterike, softuer rrjeti për përdoruesit e largët; mjet modelimi të softuerit me 

komponentë që paraqet një ndërfaqe përdoruese grafike, gjeneratorë automatikë të kodit 

dhe bazë të njohurive të integruara për dizajnimin, zhvillimin, zbatimin, verifikimin dhe 

optimizimin e shpejt të aplikacioneve të inkorporuara; softuer për përdorim në zhvillimin e 

titujve të tjerë të softuerit; publikime elektronike të kërkueshme dhe të shkarkueshme, 
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përkatësisht manuale reference, udhëzues përdorimi, shënime aplikacioni dhe specifikime 

produkti në temën e gjysmëpërçuesve, sensorëve dhe softuerit; manuale përdorimi në 

format elektronik të furnizuar me sa më sipër.”  

38  “Ofrim informacioni në fushën e telekomunikacionit dhe informacion 

telekomunikacioni në lidhje me komunikimet pa tel dhe teknologjitë mobile; konsultim në 

fushën e shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht transmetimit të zërit, të dhënave, 

dhe dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit.”  

42   “Ofrim informacioni në fushën e kompjuterave, programeve kompjuterike dhe 

sistemeve kompjuterike;ofrim informacioni në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të rrjeteve 

të të dhënave kompjuterike;ofrim informacioni në fushën e sigurisë së rrjetit dhe sigurisë së 

kompjuterit;projektim për të tjerët të qarqeve të integruara, gjysmëpërçuesve, 

mikroprocesorëve, harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, dhe rrjeteve dhe softuerëve të 

komunikimit;zhvillimi, projektimi dhe testimi i gjysmëpërçuesve, pajisjeve me 

gjysmëpërçues, qarqeve të integruara, mikrokontrolluesve, procesorëve, pajisjeve 

radiofrekuese (RF), sensorëve dhe softuerëve, moduleve elektroteknike dhe 

elektromagnetike dhe pjesëve të tyre dhe elementëve përbërës, aparateve për ruajtjen e të 

dhënave, ndërfaqeve, kartave smart, kontrolluesve për kartat smart, kontrolluesit për çipet 

dhe etiketa RFID për të tjerët; zhvillimi i softuerëve kompjuterik në fushën e aplikacioneve 

mobile;projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa tel për transmetimin dhe 

marrjen e zërit, të dhënave dhe video;projektimi dhe zhvillimi i teknologjisë së karikimit të 

baterive;projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të rrjeteve të të dhënave;projektimi dhe 

zhvillimi i sigurisë së rrjetit dhe sistemeve të sigurisë kompjuterike; projektimi dhe 

zhvillimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike për funksionimin dhe kontrollin e 

dronëve;projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike për 

funksionimin dhe kontrollin e robotëve;projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe programeve 

kompjuterike për funksionimin dhe kontrollin e automjeteve; informatikë cloud (cloud 

computing) që përmban softuer për transferimin, ruajtjen, konvertimin dhe shfaqjen e të 

dhënave të pajisjes mjekësore;zhvillimi i teknologjisë së transmetimit të energjisë pa tel për 

përdorim në karikimin e automjeteve;platformë si një shërbim (PAAS) që ka platformë me 

softuer kompjuterik për përdorim në zhvillimin, programimin, ndërtimin dhe prototipizimin 

e pajisjeve IOT (internet of things);platformë si një shërbim (PAAS) që ka platformë me 

softuer kompjuterik pa tel për blerjen, transmetimin, konvertimin dhe ruajtjen e të dhënave 

të pajisjes mjekësore;ofrim informacioni teknik në fushat e gjysmëpërçuesve, pajisjeve 

gjysmëpërçuese, qarqeve të integruara, mikrokontrolluesve, procesorëve, pajisjeve 

radiofrekuence (RF), sensorëve dhe softuerit;konsultime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit;projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa tel për qëllime 

autentifikimi;ofrim përdorimi të përkohshëm të aplikacioneve softuer që nuk shkarkohen në 

internet, platformave zhvillimore dhe mjeteve zhvillimore që u mundësojnë zhvilluesve të 

programeve të zhvillojnë, programojnë, ndërtojnë dhe prototipizojnë softuer për qarqet e 

integruara, çipe dhe pajisjet për përpunimin e të dhënave;shërbime programimi 

kompjuterik; kërkim dhe projektim i antenave për skanimin, leximin dhe interpretimin e 

çipeve dhe etiketave RFID; kërkimi dhe projektim i aparateve, instrumenteve dhe pajisjeve 

NFC (komunikimi me fushë të afërt); shërbimet këshilluese në lidhje me të gjitha sa më 

sipër.”  
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(210) KS/M/ 2019/198 

(220) 26/02/2019 

(731) Shkelzen Zenelaj Fshati Gjinoc, 

Komuna Suhareke, KS 

 

 
 

(540)  ELIT INSTITUTE 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

41  Arsimim; shkollim; aftësim Profesional; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi 

dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive; wordshop; masterclass; informacione arsimore; mentorim.  

44  Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; shërbime 

të bukurisë për njerzit; konsulencë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje me 

bukurinë; konsulencë në lidhje me trajnimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë se 

fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës;trajtime kozmetike për trupin; 

shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të manicure/oedicure, 

sallone të grimit/makeup.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/199 

(220) 26/02/2019 

(731) Shkelzen Zenelaj 

Fshati Gjinoc, Komuna Suhareke, KS 

 
 

(540)  ELIT 

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.  

41  Arsimim;shkollim;aftësim Profesional;aktivitete kulturore dhe edukative;organizimi 

dhe mbajtja e trajnimeve;organizim dhe mbajtja e konferencave;organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive;wordshop;masterclass;informacione arsimore;mentorim.  

44  Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë;shërbime 

të bukurisë për njerzit;konsulencë për bukuri;sigurimi i informacionit në lidhje me 

bukurinë;konsulencë në lidhje me trajnimet e bukurisë;shërbimet e trajtimit të bukurisë se 

fytyrës;trajtime bukurie;trajtimet kozmetike të fytyrës;trajtime kozmetike për 

trupin;shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të 

manicure/oedicure, sallone të grimit/makeup.  
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(210) KS/M/ 2019/200 

(220) 26/02/2019 

(731) Shkelzen Zenelaj 

Fshati Gjinoc, Komuna Suhareke, KS 
 
 
 

(540)  XSALLON 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; admistrim biznesi; funksione zyre.  

41  Arsimim; shkollim; aftësim Profesional; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi 

dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive; workshop; masterclass; informacione arsimore; mentorim.  

44  Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; shërbime 

të bukurisë për njerëzit; konsulencë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje me 

bukurinë; konsulencë në lidhje me trajtimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë së 

fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës; trajtime kozmetike për trupin; 

shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të manicure/pedicure, 

sallone të grimit/makeup.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/201 

(220) 26/02/2019 

(731) Shkelzen Zenelaj Fshati Gjinoc, 

Komuna Suhareke, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; admistrim biznesi; funksione zyre.  

41  Arsimim; shkollim; aftësim Profesional; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi 

dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive; workshop; masterclass; informacione arsimore; mentorim.  

44  Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; shërbime 

të bukurisë për njerëzit; konsulencë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje me 

bukurinë; konsulencë në lidhje me trajtimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë së 

fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës; trajtime kozmetike për trupin; 

shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të manicure/pedicure, 

sallone të grimit/makeup.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/202 

(220) 26/02/2019 

(731) K.F “Flamurtari” Sh.p.k Rr.Myrvete 

Maksutaj 88 Prishtinë, KS 

(591) Kuq ,Zi, Bardh 

(740)  Imer Ademi Rr.Vellezerit Fazliu nr 

344 

(540)   
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(511) 28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/203 

(220) 26/02/2019 

(731) N.T.P. Butterfly Rr. B.G. Sylejmani, 

Ferizaj, Kosove, KS 

(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kaltër, 

ngjyrë vjollce. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapunet, produketet për kujdese të trupit dhe bukurisë, peshqirët e para ngopura 

për fshirje nga celuloza dhe pambuku.  

5  Produktet sanitare, peshqirët e pangopur më losion mjeksor apo dezinfektues, shamitë e 

lagura për qëllime higjenike, mjetet dezinfektuese, vata higjienike, tampon higjienik, vata 

higjienike; tamponë higjienik; leukoplastë; materiale fashimi; pelena, përfshirë ato të bëra 

nga letra dhe tekstili; pelena bebesh nga letra; pelena bebesh nga tekstili, facoleta bebesh 

nga letra, pelena për fëmij nga letra, pelena për fëmij nga tekstili, pelena për kafshë.  

16  Produktet nga letra apo celuloza, pelenat.  
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(210) KS/M/ 2019/204 

(220) 26/02/2019 

(731) “Baruti Group” SH.P.K Rr.”Muhamet 

Gashi” p.n; 40000 Mitrovice; Kosove; , KS 

(591) Ngjyrat e markës sonë që kërkojmë të 

jenë të mbrojtura janë ngjyra e zezë dhe e 

kaltër, me sfondin e bardhë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Shërbimet e kryera nga kontraktorët ose nënkontraktohet 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 në fushën e ndërtimit, siç 

janë ato të 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 vënit ndonjë objekt 

në gjendje të mirë pas dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e pjesshëm (restaurimi i një 

ndërtese ekzistuese ose një objekti tjetër që është bërë i papërsosur dhe duhet të restaurohet 

në gjendjen e tij origjinale); 

- shërbime të ndryshme riparimi si ato në fushën e energjisë elektrike, mobilieve, 

instrumenteve, mjeteve; 

- shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa 

ndryshuar cilëndo nga vetitë e tij. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/205 

(220) 26/02/2019 

(731) “BB Home” SH.P.K Rr.”Muhamet 

Gashi” p.n; 40000 Mitrovice; Kosove; , KS 

(591) e kaltër, e gjelbër  

 
 

(540)   
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(511) 37  Shërbimet e kryera nga kontraktorët ose nënkontraktohet 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 në fushën e ndërtimit, siç 

janë ato të 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 vënit ndonjë objekt 

në gjendje të mirë pas dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e pjesshëm (restaurimi i një 

ndërtese ekzistuese ose një objekti tjetër që është bërë i papërsosur dhe duhet të restaurohet 

në gjendjen e tij origjinale); 

- shërbime të ndryshme riparimi si ato në fushën e energjisë elektrike, mobilieve, 

instrumenteve, mjeteve; 

- shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa 

ndryshuar cilëndo nga vetitë e tij. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/206 

(220) 26/02/2019 

(731) HSH Chemie GmbH Lilienstraße 15, 

20095 Hamburg, Gjermani, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate per perdorim ne industri, shkence dhe fotografi, si dhe ne bujqesi, 

kopshtari dhe pylltari;rreshira artificiale te paperpunuara, lende plastike te 

paperpunuara;plehra organike;perberje per fikjen e zjarrit;preparate per zbutje dhe 

lidhje;lende kimike per ruajtjen e mallrave ushqimore;ngjites per perdorim ne 

industri;kriperat dhe mbushesit e tjere te pastave;plehrash, plehra;pergtitjet biologjike per 

perdorim ne industri dhe shkence.  

2  Bojra, llak; mbrojtes kunder ndryshkut dhe kunder perkeqesimit te drurit; ngjyrues; 

Bojera per shtypjen, shenimin dhe gdhendjen; rreshira natyrale te paperpunuara; metale ne 

flete metalike dhe pluhur per perdorim ne pikture, dekorim, shtypje dhe art.   

3  Preparate zbardhes dhe lende te tjera per perdorim lavanderie; preparate pastrues; 

llustrues dhe gerryes; sapune; parfume; esence vajrash; lende kozmetike; locione flokesh; 

pluhur dhembesh.   

4  Vajra dhe yndyrna industriale, thithjen e pluhurit, dylli; lubrifikante; agjent te lageshtires 
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dhe lidhjes; lende djegese (perfshire lende djegese per mjete motorrike) dhe ndriçues; qirinj 

dhe lende per ndriçim.   

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare per qellime mjekesore; lende 

dietike te pershtatura per perdorim mjekesor ose veterinar, ushqim per foshnjat; allçi, 

materiale per fashatim, materiale per mbushjen e dhembeve, parafine dentare; 

dezinfektuese; preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicideve dhe herbicideve.   

17  Goma te paperpunuara dhe gjysem te perpunuara, gutta-percha, asbest, mica (gure 

metalore) dhe zevendesues per te gjitha keto materiale; te paperfshira ne plastika dhe 

rreshirat ne forme te nxjerre per perdorim ne prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e 

materialeve; tuba fleksibel, tuba dhe hoses, jo prej metali.   

19  Materiale jo metalike, per ndertim dhe perpunim; tuba te ngurte, jo prej metali, per 

ndertim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndertesa te transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali.   

35  Reklamim, Menaxhim Biznesi; Administrimi i biznesit; Funksionet e Zyres; Perpunimi 

i te dhenave administrative; Ankandi dhe Sherbimet e ankandit; Konsultimi dhe Sherbimet 

e asistences ne reklamim, marketing dhe promovimin e shitjes; Analiza e biznesit, Kerkime 

dhe sherbime informacioni, Kontabilitet, kontabilitet dhe auditim; Sherbimet ne lidhje me 

besnikerine e klientit, nxitjen dhe Programet e Bonusit; Panairi tregtar dhe komerciale, 

sherbime ekspozimi; Asistenca e biznesit, menaxhimi i biznesit dhe sherbimet 

administrative; Kerkim tregu; Marredheniet me publikun; Menaxhimi personelit dhe 

rekrutimi i personelit; Demonstrata dhe prezantime te produkteve; Mbledhja dhe 

sistematizimi i te dhenave te biznesit; Konsulence biznesi; Marrja me qira e makinave te 

zyres; Marrja me qira e makinave shitese; Shperndarja e Reklama, marketing dhe materialet 

promocionale; Sigurimi i hapesirave reklamuese; Sherbime me shumice ne lidhje me 

produktet kimike per sherbime profesionale, shkencore, fotografike, bujqesore, 

hortikulturore dhe pylltari; rreshira artificiale te paperpunuara, plastika ne perpunim; Pleh; 

Agjent per shuarjen e zjarrit; Mjetet per tharjen dhe bashkimin e metaleve; kimikatet per 

ruajtjen dhe ruajtjen e produkteve ushqimore; agjentet per rrezitje; Ngjitese per qellime 

industriale; Ushqime per kafshet; Aditivet e ushqimit per kafshe; Llakat dhe llaqet; 

materiale ndertimi (jo prej metali); Materiale ndertimi prej alumini, vinyl, silikoni dhe 

plastika, Produkte te kujdesit personal; Pastrimi materialeve; barnat dhe mjetet juridike 

natyrale; Gome, te papunuar ose gjysem te punuar; ushqime, vitaminat, shtesat e 

vitaminave, shtesat ushqyese ne baze te mineraleve, vajra; shtojca e vitaminave; Vitamina 

dhe preparatet minerale; produktet farmaceutike dhe veterinare; Larje dhe zbardhues; 

Pastrimi; lustrim; degreasing dhe Abrasive; sapun; parfumeri, vajra esenciale, kozmetike, 

kremra te flokeve; Dentifrices; Sherbimet e vetme dhe me shumice ne internet ne lidhje me 

produktet kimike per prodhime profesionale, shkencore, fotografike, bujqesore, kopshtare 

dhe pyjore.   

39  Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallrave; Rregullimi i udhetimit; Ngarkimi dhe 

shkarkimi i automjeteve; Plotesimi i makinave dhe konteniereve te shitjes, Sherbimet e 

lundrimit (vendodhja, rruga dhe planifikimi); Parkimi automjeteve; Sherbimet Postare; 

Transporti shpetimit; rikuperimi, terheqja dhe ngritja e sherbimeve; Transporti dhe 

shperndarja e mallrave; Transporti i mallrave dhe ngarkesave si dhe sherbimet e levizjes; 

Marrja e mjeteve te transportit.   
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(210) KS/M/ 2019/207 

(220) 26/02/2019 

(731) HSH Chemie GmbH 

Lilienstraße 15, 20095 Hamburg, , DE 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate per perdorim ne industri, shkence dhe fotografi, si dhe ne bujqesi, 

kopshtari dhe pylltari;  rreshira artificiale te paperpunuara, lende plastike te 

paperpunuara; plehra organike; perberje per fikjen e zjarrit; preparate per zbutje dhe lidhje; 

lende kimike per ruajtjen e mallrave ushqimore; ngjites per perdorim ne industri; kriperat 

dhe mbushesit e tjere te pastave; plehrash, plehra; pergtitjet biologjike per perdorim ne 

industri dhe shkence.   

2  Bojra, llak; mbrojtes kunder ndryshkut dhe kunder perkeqesimit te drurit; ngjyrues; 

Bojera per shtypjen, shenimin dhe gdhendjen; rreshira natyrale te paperpunuara; metale ne 

flete metalike dhe pluhur per perdorim ne pikture, dekorim, shtypje dhe art.   

3  Preparate zbardhes dhe lende te tjera per perdorim lavanderie; preparate pastrues; 

llustrues dhe gerryes; sapune; parfume; esence vajrash; lende kozmetike; locione flokesh; 

pluhur dhembesh  

4  Vajra dhe yndyrna industriale, thithjen e pluhurit, dylli; lubrifikante; agjent te lageshtires 

dhe lidhjes; lende djegese (perfshire lende djegese per mjete motorrike) dhe ndriçues; qirinj 

dhe lende per ndriçim.   

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare;preparate sanitare per qellime mjekesore;lende 

dietike te pershtatura per perdorim mjekesor ose veterinar, ushqim per foshnjat;allçi, 

materiale per fashatim, materiale per mbushjen e dhembeve, parafine 

dentare;dezinfektuese;preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicideve dhe herbicideve.  

17  Goma te paperpunuara dhe gjysem te perpunuara, gutta-percha, asbest, mica (gure 

metalore) dhe zevendesues per te gjitha keto materiale; te paperfshira ne plastika dhe 

rreshirat ne forme te nxjerre per perdorim ne prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e 

materialeve; tuba fleksibel, tuba dhe hoses, jo prej metali.   

19  Materiale jo metalike, per ndertim dhe perpunim; tuba te ngurte, jo prej metali, per 

ndertim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndertesa te transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali.   

35  Reklamim, Menaxhim Biznesi; Administrimi i biznesit; Funksionet e Zyres; Perpunimi 

i te dhenave administrative; Ankandi dhe Sherbimet e ankandit; Konsultimi dhe Sherbimet 

e asistences ne reklamim, marketing dhe promovimin e shitjes; Analiza e biznesit, Kerkime 

dhe sherbime informacioni, Kontabilitet, kontabilitet dhe auditim; Sherbimet ne lidhje me 

besnikerine e klientit, nxitjen dhe Programet e Bonusit; Panairi tregtar dhe komerciale, 

sherbime ekspozimi; Asistenca e biznesit, menaxhimi i biznesit dhe sherbimet 

administrative; Kerkim tregu; Marredheniet me publikun; Menaxhimi personelit dhe 
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rekrutimi i personelit; Demonstrata dhe prezantime te produkteve; Mbledhja dhe 

sistematizimi i te dhenave te biznesit; Konsulence biznesi; Marrja me qira e makinave te 

zyres; Marrja me qira e makinave shitese; Shperndarja e Reklama, marketing dhe materialet 

promocionale; Sigurimi i hapesirave reklamuese; Sherbime me shumice ne lidhje me 

produktet kimike per sherbime profesionale, shkencore, fotografike, bujqesore, 

hortikulturore dhe pylltari; rreshira artificiale te paperpunuara, plastika ne perpunim; Pleh; 

Agjent per shuarjen e zjarrit; Mjetet per tharjen dhe bashkimin e metaleve; kimikatet per 

ruajtjen dhe ruajtjen e produkteve ushqimore; agjentet per rrezitje; Ngjitese per qellime 

industriale; Ushqime per kafshet; Aditivet e ushqimit per kafshe; Llakat dhe llaqet; 

materiale ndertimi (jo prej metali); Materiale ndertimi prej alumini, vinyl, silikoni dhe 

plastika, Produkte te kujdesit personal; Pastrimi materialeve; barnat dhe mjetet juridike 

natyrale; Gome, te papunuar ose gjysem te punuar; ushqime, vitaminat, shtesat e 

vitaminave, shtesat ushqyese ne baze te mineraleve, vajra; shtojca e vitaminave; Vitamina 

dhe preparatet minerale; produktet farmaceutike dhe veterinare; Larje dhe zbardhues; 

Pastrimi; lustrim; degreasing dhe Abrasive; sapun; parfumeri, vajra esenciale, kozmetike, 

kremra te flokeve; Dentifrices; Sherbimet e vetme dhe me shumice ne internet ne lidhje me 

produktet kimike per prodhime profesionale, shkencore, fotografike, bujqesore, kopshtare 

dhe pyjore.   

39  Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallrave; Rregullimi i udhetimit; Ngarkimi dhe 

shkarkimi i automjeteve; Plotesimi i makinave dhe konteniereve te shitjes, Sherbimet e 

lundrimit (vendodhja, rruga dhe planifikimi); Parkimi automjeteve; Sherbimet Postare; 

Transporti shpetimit; rikuperimi, terheqja dhe ngritja e sherbimeve; Transporti dhe 

shperndarja e mallrave; Transporti i mallrave dhe ngarkesave si dhe sherbimet e levizjes; 

Marrja e mjeteve te transportit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/208 

(220) 26/02/2019 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  HYPRESSIN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2019/209 

(220) 26/02/2019 

(731) ŠKODA INVESTMENT a.s. 

Evropská 2690/17, Dejvice 160 00 Praha 6, 

CZ 

(591) E zezë, e bardhë 

(740)  Gazmend Pallaska "Pallaska & 

Asociates" L.L.C. Bulevardi Nena Tereze 

47/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kemikalet e përdorura në industri, shkencë, fotografi, agrokulturë dhe pylltari; 

Rrëshira të paprocesuara artificiale, plastikat e paprocesuara; Plehra organike; Instrumentet 

për fikjen e zjarrit; Preparatet për kalitje dhe bashkim; Substanca kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; Substanca për rrezitje/nxirje; Ngjitës dhe materiale ngjitëse për 

qëllime industriale, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Ngjitës për materiale dhe plastika; 

Ngjitës për tapet; Ngjitës i shkrirë; Sprej ngjitës; Ngjitës strukturor, komponime mastike, 

shkopinjë ngjitës, të gjitha për qëllime industriale; Materiale ngjitëse për fashta kirurgjike; 

Ngjitës për postera reklamues; Ngjitës për tjegulla dhe fleta; Shirit ngjitës për qëllime 

industriale; Çimento në formën e ngjitësve për riparimin e artikujve të thyer; ngjitës me 

polimerë të epoksideve, të papërpunuara; Gumë në formën e ngjitësve dhe tretësve të 

çamçakëzave; Preparate për heqjen e ngjitësve; Sprejë frigoriferik (të ftohtë); Produkte 

kimike në formë shkume; Kompozime shkumuese; Sprej shkumues; Kompozime kimike 

për llaç, pllaka qeramike dhe lustrim prej porcelani; Kemikale për përdorim të përgjithshëm 

të prodhimit në pastrimin e komponentëve elektronik dhe paisjeve medicinale; Surfaktantë, 

agjentë sipërfaqësorë, përbërje kimike për modifikimin e karakteristikave sipërfaqësore të 

lëngjeve, shtresave dhe ngjyrave; Lëngjet për përdorim në transferimin e nxehtësisë, 

ftohjes, punimit dhe shpimit të metaleve, pastrimin e filmit, zhvillimin e gjurmës latente, 

prodhimin e pajisjeve mjekësore, pastrimi i pjesëve të eterës së thatë, pastrimi i linjave të 

oksigjenit të lëngët dhe oksigjenit të gaztë, përpunimit farmaceutik dhe kimik; Pastrues 

kimik dhe agjent tharje për pjesë elektronike, përbërës, nënshtresa, asamble, pjesë precize, 

optikë, optoelektronikë, komponente hapësinore, motorë avioni dhe avionë; indikatorët e 

sterilizimit, indikatorët kolorimetrik, letrat e trajtuara kimikisht, indikatorët e letrës së 

trajtuar kimikisht, përbërja kimike për aplikim në pëlhurë dhe veshje për lirimin e njollave, 

substancave për impregnim dhe mbarim të çdo materiali, komponime kimike për pastrimin 

e qilimave, pëlhurave dhe tapicerive; Komponime kimike për aplikim në pëlhurë, tapete, 

qilim dhe materiale të tjera për të penguar njollat dhe lëngjet; Kemikale për të siguruar 

efikasitetin e materialeve të ujit dhe të vajit, kemikate përfshirë kompozimet kimike për 

aplikim në sipërfaqe të ndryshme, materiale për të sprapsur yndyrat, vajrat dhe njollat, 

përzierje të lëngshme polimerike për t'u zbatuar në një sipërfaqe të shtypur për të bërë 

shtypjen më të sigurtë, produktet e fluoruara që ofrojnë mbrojtje ndaj ujit dhe njollat mund 

të përdoren në pëlhura të endura, lëkure dhe qilima prej najloni dhe polipropileni, 
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mikrosfera qelqi të lidhura me një baze plastike të cilat, kur lidhen në një pëlhurë, sigurojnë 

pëlhurë me vetitë retroreflektuese që rrisin pamjen e natës të rrobave të bëra nga pëlhura, 

fluska qelqi për përdorim në prodhim; Agjentët e çaktivizimit të formës për përdorim në 

industrinë e betonit; Përgatitjet e lirimit të mykut; Ngjitëse për mbulim; Shtresë për veshje 

që përbëhet kryesisht nga një ngjitës polimer dhe një shtresë mbrojtëse për montimin e 

kulmit; Komponent silikoni me temperaturë të lartë të përdorur për të formuar lidhëse 

gypash; Emulsifikues për përdorim në prodhimin e polimereve; Surfaktantë për përdorim 

në prodhimin e polimereve; Dhe emulsifikues për polimerizimin e emulsionit të 

monomereve për të krijuar fluoroplimerë për përdorim në prodhimin e artikujve nga 

plastika; Kemikale, gjegjësisht agjentë filtrimi, media filtri, dhe media për ndarjen 

molekulare për përdorim të përgjithshëm industrial, duke përfshirë industritë farmaceutike, 

kimike dhe bojë; Media filtruese që përfshinë absorbuesit silicë për heqjen e papastërtive 

nga lëngjet dhe substancat e tjera filtruese, për përdorim në industri farmaceutike, 

ushqimore dhe pije, kimike, bojë dhe elektronikë; Plastika e papërpunuar në natyrën e 

materialeve filtruese për heqjen e papastërtive nga lëngjet dhe substancat e tjera filtruese, 

për përdorim në industri farmaceutike, ushqimore dhe pije, kimike, bojë dhe elektronikë; 

Fluoropolimerë, fluoroplastikë, fluoroelastomere, politetrafluoroetileni, elastomere 

termoplastike fluoreshente, elastomere perfluorine dhe plastika perfluorente, përfshirë 

suspendimet, solucionet, emulsione, shpërndarjet, pluhurat, fishekët, granulat, mishërat dhe 

estrudat e të njejtit; Përbërjet kimike që përmbajnë fluoropolimerë, përbërje që përmbajnë 

fluoropolimere dhe / ose polimere jo fluorore dhe / ose aditivë të tjerë kimik; Përbërje të 

vullkanizuara fluorogome, përbërës të mbushur me fluoropolimer, fluorogoma dhe 

fluoroplastika që përçojnë elektricitetin dhe komponime politetrafluoroethilene; Kemikale 

aditive për plastika (duke përfshirë plastikat inxhinjerike) aditiv për përpunimin e 

poliolefinës, agjentët kundër bllokimit, agjentët nukleifikues, agjentët qartësues, agjentët 

lubrifikues me bazë kimike, agjentët e çlirimit dhe aditivët e retardantëve të flakës; agjentët 

e lidhjes së fluoropolimerit, aditivët e përpunimit të gomës, gomat e gomës, agjentët e 

brendshëm dhe të jashtëm për nxjerrjen e formave të gomës dhe plastikës, aditivëve kimik 

që promovojnë ose përmirësojnë vulkanizimin e fluoroelastomerëve dhe aditivëve kimik që 

përmirësojnë ose modifikojnë vetitë post-vulkanizative të fluoroelastomerëve, prodhimin e 

fluoropolimereve, kimikateve të përdorura në prodhimin e fluoroelastomerëve, kemikatet e 

përdorura ne prodhimin e foloroplasteve, monomer të fluorinuar, tetrafluoroetilen, 

heksafluoropropilen, viniliden fluorid, monomer të fluorinuar që përmbajnë eter, monomerë 

të halogjenuar dhe vende për kurim nitril; Katalizatorët për prodhimin e tullave të çatisë, 

dhe për përdorim në aplikime të tjera për kulmet dhe materialet për mbulim; algaecide për 

përdorim në prodhimin tjegullave të çatisë, dhe për përdorim në aplikime të tjera për çati 

dhe material për mbulim.  

2  Ngjyra dhe ngjyra transparente, mbulesa, llaqet, përveç makinave ose kamionëve; 

Ruajtësit kundër ndryshkut, përveç makinave ose kamionëve, dhe kundër prishjes së drurit; 

Bojra, ngjyra; Bojëra për shtypje, shënim dhe gdhendje; resina natyrale të papërpunuara; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Fiksuese; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Veshje 

mbrojtëse dhe mbrojtës për llaç, pllaka qeramike, dysheme druri, dysheme dhe sipërfaqe 

betoni, vaska, dushe, tualete, lavaman; Ngjyra për lyerje te brendshme dhe të jashtme të 

shtëpive dhe banesave; Komponime mbrojtëse të ngjyrave; Mbrojtës për komponent 

elektronik, përveç për vetura dhe kamionë, kemikate për ripërtrirjen e sipërfaqeve të 
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mobiljeve dhë për qëllime të tjera. Komponime kimike për sigurimin e mbulesës rezistente 

nga gërvishtja dhe mbrojtjëse nga tretësit e njollave; Materiale reflektuese, jo në fletë, 

komponent reflektues për lentat oftamologjike, lenta për aparaturë forografike, dhe lentat 

tjera optike, Epoxy resin veshje mbrojtëse për përdorime industriale të dizajnuara për 

aplikim në nyje të salduara gypash dhe pjesë dhe metale të tjera, dru, beton dhe materiale të 

ngjashme për t’i mbrojtur nga ndryshku dhe prishja, mbi dhe nën tokë; enamelë; Nxjerrëse 

për automjete, përveç për vetura ose kamionë; Veshje për riparimin e sipërfaqeve të fibrave 

të qelqit dhe plastikës; Komponimi i gomëzuar jo-rrëshqitës në natyrën e bojës për t'u 

zbatuar në vendkalimet në dhe përreth automjeteve detare; Rrëshirat e ngjyrave me ngjyrë 

dhe ngjyruesit për t'u përdorur në sipërfaqet detare për të parandaluar ndryshkun dhe 

prishjen tyre.  

3  Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate higjienike; pastë e dhëmbëve jo-mjekësore; 

Parfume; vajra esenciale; Preparate zbardhuese dhe preparate të tjera për rroba; preparate 

për pastrim, dhe lustrim; sapunë; parfume; vajra esenciale, kozmetikë, losion për flokë; 

Pastat e dhëmbëve; mjete për pastrim, preparate për heqjen e makijazhit; Astrogjen për 

qëllime kozmetike; Gurë për rruajtje; Preparatet nga aloe vera për qëllime kozmetike; 

Parfume; Preparate antistatike për qëllime shtëpiake; Antiperspirantë; Aromatizues; Aroma 

për pije; Sprej për freskim të gojës; Esenca eteri; Vajra esenciale; Vajra nga druri; Preparate 

për vetulla; Lapsa kozmetik; Sapun për zbardhimin e tekstilit; Aromatizues për torte; Kripra 

për dush, jo për qëllime mjekësore; Dushe ( preparate kozmetike për-) balsame, përveç për 

qëllime mjekësore, ngjyra për mjekër; Dyll për mustaqe; Vaj Bergamoti; Gurë për pastrim; 

Krema për zbardhjen e lëkurës; preparate për zbardhim [çngjyrues] për qëllime kozmetike; 

Zbardhja e rrobave; Kripëra zbardhuese; Sodë zbardhuese; Sapun dezinfektues; Sapun 

aromatikë; Detergjentë përveç atyre që përdoren në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; Diamantinë [abraziv]; Ajri i kompresuar me presion për pastrim; Druri 

aromatik; Ambalazhi për produkte parfumerie; Ujë parfumi; Ujë [Javelle]; Preparate për 

depilim; Dyll (depilues-), preparate dekalcifikuese dhe degëlqeruese për përdorim shtëpiak; 

Kemikale për ndriçimin e ngjyrës për qëllime shtëpiake [rroba]; Rroba blu; Ngjyrues për 

qëllime higjienike; Preparate për heqjen e ngjyrës; preparate për heqjen e bojërave; Ngjyra 

kozmetike; Vajra për kozmetikë; Largues vajrash përveç atyre që përdoren në proceset e 

prodhimtarisë; Preparate për heqjen e llakut; Zhdukësit e njollave; Vaj[Gaultheria]; 

substancë kimike [Generaniol]; Preparate për shkëlqim [lustrim]; Shkëlqyes për rroba; 

Nishestë për shkaqe pastrimi të rrobave; Pëlhurë qelqi [leckë abrazive]; Preparate zbutëse 

[zgjatje]; Gurë zbutës; Parfume luleje (Baza për-); Ngjyrë për flokë; Sprej për flokë; Toner 

për flokë; Kremë kozmetike; Preparate kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; Heliotrofinë; 

Substanca kimike [Ionone] [parfume]; Vaj Jasmine; Ngjitës për vendosjen e flokëve 

artificiale; Ngjitës për qëllime kozmetike; Qërpik (Ngjitës për vendosje artificiale të-); 

Kolonjë; Korund [abrasive]; Kozmetikë; Paketime kozmetike; Lapsa për qëllime 

kozmetike; Shpuzë pastruese; Thonjë artificial; Qërpik artificial; Preparate për heqjen e 

llakut; Vaj Lavande; Ujë Lavande; Zbardhues i materialeve të lëkurës; Krema për materiale 

të lëkurës; Mbrojtës për materiale të lëkurës; Shkëlqyes për buzë; Buzëkuq; Heqësit e dyllit 

të dyshemesë [Preparate për pastrim]; Losione për qëllime kozmetike; Sapun medicinal; 

Karbidet e metalit; Pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim; Preparate për zhbllokimin 

e tubave të kullimit; Bimët (Preparate për të bërë me shkëlqim gjethet e -); Preparate të 

dushit për qëllime personale sanitare ose deodorante [tualeti]; Musk [parfume]; Preparate 

për shpërlarjen e gojës, jo për qëllime mjekësore; Zbukurime për thonjë; Llak për thonjnjë; 
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Preparate për kujdes ndaj thonjëve; Sodë për pastrim; Soda [lye]; Neutralizues për  valëzim 

të përhershëm; Vajra për toalet; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për pastrim; Preparate 

për flokë kaqurrele; Vajra për parfume dhe aromatizues; Parfume; Parfum; Pasta për 

mprehëse brisqesh; Mentë për parfume; Esencë Mente [vaj esencial]; Krema për lustrim; 

Preparate për lustrim; Lëmues për proteza dentale; Letër lustruese; Byzhuteritë [rouge]; 

Gurë lustrues; Dyll lustrues; Krema për qëllime kozmetike; Lule të tharra dhe erëza 

[fragranca]; Preparate të thata të pastrimit; Preparate fërkimi; Preparate për larje [Quillaia 

bark for washing]; Preparate për rruajtje; Sapun për rruajtje; Preparate për përdorim pas 

rruajtjes; Preparate për tymim [parfume]; shkopinjë [Joss]; Preparate për pastrimin e 

xhamave, përveç atyre për vetura apo kamionë; Qumësht pastrues për tualet; Preparate për 

pastrim; Preparate për pastrimin e protezave dentare; Vaj trëndafili; Heqësit e ndryshkut; 

Preparate jo rrëshqitëse për dysheme; Dyll jo-rrëshqitës për dysheme; Safrol; Amonjak 

[volatile alkali] [detergjent]; Letër zmerile; Bojë e bardhë; Preparate kozmetike për 

dobësim; Preparate për bluarje; Letër gërryese; Preparate për bluarje; Preparate për 

makijazh; Preparate për makijazh; Pluhur për makijazh; Zmeril; Letër zmerile; Letër 

grruese; Dyll [Tailrs’wax]; Maska bukurie; Kremë për çizme; Dyll për këpuca; Dyll 

[Cobblers’ wax]; Dylli i këpuctarëve; Sapun kundër aromës; Sapun kundër aromës së 

këmbëve; Shampon; Karabit silik; Preparate për rrezitje (nxirje); Preparate për rrezitje 

[kozmetikë]; Niseshte për rroba; Esencë nga bima Badian; Pluhur nga talku, për toalet; 

Preparate për pastrimin e murit; Terpenes [vaj esencial]; Terpentinë për largimin e vajrave; 

Vaj Terpenitë; Kozmetikë për kafshë; Shampon për kafshë [preparate jomedicinale]; 

Artikuj për toalet; Copa sapuni; Ujë toaleti; Gurë për Lustrim [Tripoli]; Shampon të thatë; 

Preparate për makinën për pastrimin e enëve; Dyll për rroba; Ngjyrë e kaltër për rroba; 

Preparate për pastrimin e rrobave; Preparate për rroba; Hidrogjen peroksid për kozmetikë; 

Mbushje pambuku për kozmetikë; Shkopinjë pambuku për kozmetikë; Zbutës materialesh 

për rroba; Aromatizues; Preparate kozmetike për qërpik; Maskarë; Preparate për zbardhjen 

e dhëmbëve; Dekorime për shkaqe kozmetike; Vajra esencial të limonit;  

4  Vajra industrial, përveç atyre për vetura, kamionë dhe yndyra; Lubrikantë, përveç atyre 

për vetura, kamionë dhe yndyrna; Kompozime për thithjen e pluhurave, të lagështa dhe të 

lidhura; Karburant ndriçues; Qirinjë dhe fitil për ndriçim; Vajra për ngjyra; Qymyr i fortë 

me përmbajtje të lartë karboni [Anthracite]; Vaj i njomë; Beneze; Benzol; Dyll blete; Dru 

për zjarr; Naftë; Përzirje të avulluara nafte; naftë në formë briketash; Drita krishlindjeje 

[qirinjë]; Dhjamë; Fitil për qirinjë; Qirinjë me aromë; Briketa qymyri; Vajra për lirim 

[ndërtim]; Energjia elektrike; Preparate për heqjen e pluhurit; Yndyra ndriçuese; Vaj 

peshku, jo ngrënës; Grafit lubrikues; Briketa druri; Thëngjill; Teprica druri për ndriçim; 

Dyll palme; Kerosene; Qirinjë për ndriçim; Vaj Boni për industri; Linjit; Ndezës zjarri; 

Koks; Vaj për ruajtjen e murimeve; Fitil llampe; Yndyrë e leshit; Yndyrë e lëkurës; Yndyrë 

për ruajtjen e lëkurës; Gaz për ndriçim; Vaj për motor; Drita nate [qirinjë]; Naftë; Aditiv jo 

kimik nafte; Lubrikant industrial; Vaj tekstili; Olein; Karburant; Lloj dylli minerali 

aromatik natyral ose parafine që gjendet në shumë lokalitete (Ozocerite) [ozokerit]; Letra 

për ndriçim; Parafin; Eter Petroleum; Yndyra për rripa; Preparate jo rrëshqitëse për rripa; 

Dyll për depilim; Vaj [castor] për qëllime teknike; Vaj bimor për qëllime industriale; 

Lubrifikues yndyror; Lëngjet e prerjes; Yndyrë për këpucë; Gaz prodhues; Preparate të vajit 

jo-ngjitës të sojës për trajtimin të veglave gatuese; Vaj luledielli për qëllime industriale; 

Komponime për kontrollimin e pluhurit; Komponime të detyrueshme për pastrim; Stearine; 

Nafta e thëngjillit; Vaj i sërës së qymyrit; Torfe [lëndë djegëse]; Torfe (blloku i) - 
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[karburantit]; Karburante; Gjel nafte për qëllime industriale; Dylli ndriçues; Dylli 

industrial; Dyll [lëndë e fortë]; Armë [armë] (Yndyra për -); Dylli Ceresine; Substanca 

djegëse Tinder.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinere; Preparatet sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqime dietale dhe substancat të adaptuara për përdorim mjekësor apo veterinar, ushqim 

për foshnja; Suplemente dietale për kafshë dhe njerëz; Allçi, materiale për fashim; material 

për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; Dezinfektues; Preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; Fungicide, herbicide; materiale të impresimit dental; laksativat; 

preparate mjekësore për qëllime të hollimit; tableta të hollimit; ndihmës për qëllime 

farmaceutike; akaricide; akonitina; Aldehide për qëllime farmaceutike; Algicide; Alginate 

për qëllime farmaceutike; jodite alkaline për qëllime farmaceutike; Alkaloide për qëllime 

farmaceutike; Alkool për qëllime farmaceutike; preparatet me Aloe vera për qëllime 

farmaceutike; Amalgamet dentare; Amino acidet për qëllime farmaceutike; Amino acidet 

për qëllime farmaceutike; Analgjetikët; Anestetikët; lëvore Angostura për qëllime 

farmaceutike; Antibiotikë; Byzylykë anti-reumatikë; unaza anti-reumatike; Antiseptikë; 

pambuk antiseptik; zbutës apetiti për qëllime farmaceutike; tableta për ndalim apetiti; 

byzylykë për qëllime farmaceutike; medikamente për qëllime njerëzore; medikamente për 

qëllime farmaceutike; medikamente për qëllime dentare; Konstipacioni (medikamente për 

zbutje të kapsllëkut -); pambuk aseptik; çaj për astmë; etere për qëllime farmaceutike; 

kaustikë për qëllime farmaceutike; lapsa kaustikë; kolirium; mbulesa syri për qëllime 

farmaceutike; Acetate për qëllime farmaceutike; pelena-pantollona për bebe; formula për 

foshnja; kripëra banjoje për qëllime farmaceutike; preparate për banjo për qëllime 

farmaceutike; Banjo (preparate terapeutike për -); Helme bakteriale; Preparate bakteriale 

për përdorim mjekësor dhe veterinar; preparate bakteriologjike për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; Fibra (Dietale -); Balsamë për qëllime farmaceutike; preparate balsamike për 

qëllime farmaceutike; mveshje sanitare; fasha për fashim; lëvore për qëllime farmaceutike; 

vata për qëllime farmaceutike; qetësues; Kultura të indit biologjik për qëllime 

farmaceutike; Kultura të indit biologjik për qëllime farmaceutike; Preparate biologjike për 

qëllime farmaceutike; Preparate biologjike për qëllime farmaceutike; Biocide; ujë Goulard; 

Gjak për qëllime farmaceutike; Hematogjen; Rodhe për qëllime farmaceutike; Plazma e 

gjakut; Tableta për qëllime farmaceutike; Tableta për rrezitje; Bromine për qëllime 

farmaceutike; Pluhur kantaridesh; Preparate kimike për trajtimin e urthit të grurit [smut]; 

Filoksera (Preparate kimike për trajtimin e -); Kimikalie të trajtimit të sëmundjeve të 

hardhisë; Preparate kimiko-farmaceutike; Kontraceptiva (Kimikë -); Përçues Kimikë për 

elektroda të elektro-kardiografisë; Myk (Preparate kimike për trajtimin e -); Shtatzania 

(Preparate kimike për diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime farmaceutike; 

Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; 

Reagjentë Kimikë për reagents për qëllime mjekësore ose veterinare; Kininë për qëllime 

farmaceutike; Kinolinë për qëllime farmaceutike; Pëlhurë kirurgjike; Implante kirurgjike 

[Ind i gjallë]; Klorar i hidratuar për qëllime farmaceutike; Kloroform; Lëvozhgë 

Condurango për qëllime farmaceutike; Curare; Peshqirë sanitarë; Lëngje esenciale për 

qëllime farmaceutike; Çimento dentale; Deodorantë, përveç për qenie njerëzore apo për 

kafshë; Deodorantë për veshmbathje dhe tekstile; Dezinfektues tualetesh kimikë; 

Dezinfektues për qëllime higjienike; Detergjentë për qëllime farmaceutike; Bukë diabetike 

e përshtatur për përdorim mjekësor; Preparate diagnostike; Diastazë për qëllime 

farmaceutike; Substanca dietike përshtatur për përdorim mjekësor; Ushqime dietale të 
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përshtatura për përdorim mjekësor; Digitalin; Vaj kopre për qëllime farmaceutike; Ilaçe për 

qëllime farmaceutike; Aliazhe të metaleve të çmuara për qëllime dentale; Preparate 

albuminash për qëllime farmaceutike; Eliksirë [preparate farmaceutike]; agnushe për 

qëllime farmaceutike; Enzime për qëllime farmaceutike; Enzime për qëllime farmaceutike; 

Preparate enzimash për qëllime farmaceutike; Preparate Enzimash për qëllime 

farmaceutike; Acetate alumini për qëllime farmaceutike; Esterë për qëllime farmaceutike; 

Eukaliptol për qëllime farmaceutike; Eukaliptus për qëllime farmaceutike; kopër për 

qëllime farmaceutike; Fermente për qëllime farmaceutike; Graso për qëllime farmaceutike; 

Graso për qëllime farmaceutike; Ilaçe për temperaturë; Ushqim peshku për qëllime 

farmaceutike; Letër ngjitëse për miza; Ngjitës për zënie të mizave; Preparate shkatërruese 

për miza; Form-aldehid për qëllime farmaceutike; Preparate të çarjes së lëkurës; balsam 

morthi; Balsam morthi për qëllime farmaceutike; Fungicide; Acid galik për qëllime 

farmaceutike; Gatra për qëllime farmaceutike; Xhelatinë për qëllime farmaceutike; 

Qumësht blete për qëllime farmaceutike; Helme; Glicerina për qëllime farmaceutike; 

Glicerofosfate; Ar (amalgame dentalë me -); Guaiakol për qëllime farmaceutike; Gomë për 

qëllime farmaceutike; Gumigut për qëllime farmaceutike; Gurjun [gurjon, gurjan] balsam 

për qëllime farmaceutike; Shirita për salveta sanitare [peshqirë]; Shkopa hemostatikë; 

Ngjitësa për proteza; Hemoglobinë; Preparate për Hemorroide; Kërpudha të thara kalbi 

(Preparate për largimin e -); Tharm për qëllime farmaceutike; Mjete për djersitje të 

shputave; Mjete për djersitje; Qymyrdruri për qëllime farmaceutike; Kulpër (Ekstrakte të -) 

për qëllime farmaceutike; Hormone për qëllime farmaceutike; Çimento për thundra 

shtazësh; Mjete misri; Unaza misri për shputa; Ilaç zmbrapsës për qen; Losione qeni për 

qëllime farmaceutike; Shampo qeni; Hidrastinë; Hidrastininë; Vaksina; mbathje, 

absorbuese, për inkontinencë; Insekticide; Ilaç zmbrapsës për insekte; Lubrifikues seksualë 

personalë; Myshk për qëllime farmaceutike; Izotope për qëllime farmaceutike; Jalap; Jod 

për qëllime farmaceutike; Jodide për qëllime farmaceutike; Jodoform; Tretësirë jodi; 

Jujube, trajtuar; kripëra potasi për qëllime farmaceutike; Preparate qitroje për qëllime 

farmaceutike; Kalomel [fungicide]; Sprej freskues për qëllime farmaceutike; Kamfur për 

qëllime farmaceutike; Vaj kamfuri për qëllime farmaceutike; Bonbone për qëllime 

farmaceutike; Kapsula për medikamente; Karbolineum [paraziticid]; Kompresa; Bonbone 

për erë goje për qëllime farmaceutike; Çamçakëz për qëllime farmaceutike; Gomë për 

qëllime dentale; Germicide; Shirita ngjitës për qëllime farmaceutike; Çimento eshtrash për 

qëllime kirurgjike dhe ortopedike; Kokaina; Kollodion për qëllime farmaceutike; 

Kompresa; Shkopa për kokëdhembje; barishte tymosëse për qëllime farmaceutike; Çajra 

barishtorë për qëllime medicinale; Kreosote për qëllime farmaceutike; Lëvozhgë krutoni; 

Preparate mikroorganizmash për përdorim mjekësor apo veterinar; Jamball për qëllime 

farmaceutike; Preparate për shfarosje larvash; Vaj mëlçie merluci; Farë liri për qëllime 

farmaceutike; Përzierje farash liri për qëllime farmaceutike; Lecitinë për qëllime 

farmaceutike; Vaj fërkimi; Tretësira për thjerrëza kontakti; Tretës për heqjen e flasterëve 

ngjitës; Losione për qëllime farmaceutike; Losione për qëllime farmaceutike; Preparate për 

pastrim ajri; Lupulin për qëllime farmaceutike; Magnez për qëllime farmaceutike; Malt për 

qëllime farmaceutike; Pije me qumësht malti për qëllime farmaceutike; qumësht bajamesh 

për qëllime farmaceutike; Lëvozhgë rizofori bark për qëllime farmaceutike; Minjtë 

(preparate për zhdukjen e -); Pije të adaptuara për qëllime medicinale; Barishte mjekësore; 

Infuzione medicinale; Preparate medicinale për rritjen e flokëve; Çaj medicinal; Ujë deti 

për shpëlarje medicinale; Miell për qëllime farmaceutike; Ujë Melissa për qëllime 
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farmaceutike; Yndyrë për mjekje; Mentol; Artikuj për kokëdhimbje; Fermente qumështi për 

qëllime farmaceutike; Sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; Suplemente minerale 

ushqimore; Kripëra të ujit mineral; Djegiet (Preparate për trajtimin e -); Preparate për 

sterilizim dheu; Preparate Anti-ure; Kalluset (Preparate për -); Preparate për aromatizim 

ajri; Dalja e dhëmbëve (Preparate për lehtësimin e -); Preparate dushi për qëllime 

mjekësore; Reduktimi i aktivitetit seksual (Preparate për -); Dyllë  kallëpi për dentistë; 

Lëkurë urithi për qëllime farmaceutike; Mbathje sanitare; Baltë për banjë; Baltë 

(medicinale -); Preparate kundër molës; Letër (kundër molës -); Lëngje për shpëlarje goje 

për qëllime farmaceutike; Ergot për qëllime farmaceutike; Lëvore mirobalani për qëllime 

farmaceutike; Mediume (Kultura bakteriologjike -); Qumësht pluhur për foshnja; Ushqime 

albuminoze për qëllime farmaceutike; Substanca ushqyese për mikro-organizma; 

Suplemente ushqimore; Suplemente dietale me Albumina; Suplemente dietale Alginate; 

suplemente dietale me enzima; suplemente dietale me qumësht blete; suplemente dietale 

me glukozë; suplemente dietale tharmi; suplemente dietale kasein; suplemente dietale me 

farë liri; suplemente dietale me vaj liri; suplemente dietale me lecitinë; suplemente dietale 

me polen; suplemente dietale me propolis; suplemente dietale me proteina; suplemente 

dietale me kokrra aditivësh gruri; Suplemente dietale për kafshë; Narkotikë; sodë 

bikarbonati për qëllime farmaceutike; kripëra sodiumi për qëllime farmaceutike; nus-

produkte të përpunimit të drithërave për qëllime dietale apo mjekësore; Nervina; Kasheta 

për qëllime farmaceutike; Vajra medicinalë; Opiate; Opium; Opodeldok; Preparate 

organoterapie; Tableta Antioksiduese; Letër për allçi mustarde; Kollare anti-parazitike për 

kafshë; Paraziticide; Pektinë për qëllime farmaceutike; Pepsina për qëllime farmaceutike; 

Peptone për qëllime farmaceutike; Pluhur margaritari për qëllime farmaceutike; Mentë për 

qëllime farmaceutike; Preparate farmaceutike; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

zbokthit; Preparate farmaceutike për kujdes të lëkurës; Fenole për qëllime farmaceutike; 

Fosfate për qëllime farmaceutike; Preparate antikriptogramike; Pomada për qëllime 

farmaceutike; Porcelan për proteza dhëmbësh; Preparate bronko-dilatuese; Elemente 

gjurmë (Preparate të -) për përdorim njerëzor dhe shtazor; Preparate sterilizimi; Propolis 

për qëllime farmaceutike; Suplemente proteinash për kafshë; Pluhur piretrumi; Kuasia për 

qëllime farmaceutike; Quebracho për qëllime farmaceutike; Yndyrë merkuri; Substanca 

radioaktive për qëllime farmaceutike; Radium për qëllime farmaceutike; Helm minjsh; 

Pastila tymosjeje; Preparate tymosjeje për qëllime farmaceutike; Preparate pastrimi të 

thjerrëzave të kontaktit; Kuti ilaçesh, të bartshme, të mbushura; Rrënjë raveni për qëllime 

farmaceutike; Kripëra aromatike; Vaj kastori për qëllime farmaceutike; Substanca të 

kontrastit radiologjik për qëllime farmaceutike; Yndyrëra për qëllime farmaceutike; Kripëra 

për qëllime farmaceutike; Kripëra për banjë me ujë mineral; Sarsaparilla për qëllime 

farmaceutike; Oksigjen për qëllime farmaceutike; Banja me oksigjen; Acide për qëllime 

farmaceutike; Pesticide; Garza për qëllime farmaceutike; Ilaçe gjumi; Gërryes dentalë; 

Preparate për largimin e kërmijve; Lule sulfuri për qëllime farmaceutike; Shkopinj Sulfuri 

[dezinfektues]; Mustardë për qëllime farmaceutike; Vaj Mustarde për qëllime farmaceutike; 

Allçi Mustarde; Serume; Ilaçe Sero-terapeutike; Sikativë [agjentë tharjeje] për qëllime 

farmaceutike; Shurupe për qëllime farmaceutike; Shpatulla për qëllime kirurgjike; Yndyra 

për djegie dielli; Preparate për djegie dielli për qëllime farmaceutike; Spermë për ndërzim 

artificial; Qeliza Burimore (Stem) për qëllime farmaceutike; Qeliza burimore për qëllime 

farmaceutike; niseshte për qëllime dietike apo farmaceutike; Steroide; Vata për gjidhënie; 

Striknika; Preparate stiptike; Sulfonamide [ilaçe]; Supozitorë; Ekstrakte duhani 
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[insekticide]; Tamponë; Terpentinë për qëllime farmaceutike; Vaj terpentine për qëllime 

farmaceutike; Ujë termik; Timol për qëllime farmaceutike; Shampo kafshësh [insekticide]; 

tretësira për qëllime farmaceutike; Tonikë [ilaçe]; Glukoza për qëllime farmaceutike; 

Pëlhurë e ngopur me losione farmaceutike; Preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

Herbicide; Shampo vagjinale për qëllime farmaceutike; Xhelatinë nafte për qëllime 

farmaceutike; Garza për fashitje; Kuti të ndihmës së parë, mbushur; fasha, mjekësore; 

Fasha kirurgjike; Pambuk absorbues; Tretës digjestivë për qëllime farmaceutike; 

Vezikantë; Preparate veterinare; Shampo bagëtie [insekticide]; Preparate vitaminoze; 

Shkopinj lythash; Peroksid hidrogjeni për qëllime farmaceutike; Temjan zmbrapsës 

insektesh; Krem tartari për qëllime farmaceutike; Vata inkontinence; Preparate bismuti për 

qëllime farmaceutike; Subnitrat bizmuti për qëllime farmaceutike; Sfungjerë plagësh; 

Antelmintikë; Rrënjë mjekësore; Material mbushje për dhëmbë; Llak dental; Boçe kedri për 

përdorim si zmbrapsës insektesh; Etër celuloze për qëllime farmaceutike; Esterë celuloze 

për qëllime farmaceutike; Sheqer për qëllime farmaceutike.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; Materiale ndërtimore metalike; Objekte të 

transportueshme metali; Materiale metali për shina hekurudhe; Kabllo jo-elektrike dhe tela 

të metaleve të zakonshme; Hekurishte, artikuj të vegjël metali; Tuba dhe gypa metali; 

Kasaforta; Mallra metali, që nuk futen në klasa tjera, përkatësisht kallëpe, farkëtime, forma, 

si dhe produkte gjysmë-finale të salduara të hekurit, çelikut, metaleve dhe aliazheve të tyre, 

metale të papunuara, gjysmë të punuara, si dhe të punuara dhe farkëtimet e tyre, punim me 

makinë apo me dorë, komponentë kallëpash metali, mallra dhe elemente ndërtimore të 

metalit të mbështjellë dhe të derdhur, derdhjet me makinë, materiale të papërpunuara apo 

gjysmë të përpunuara për prodhimin e makinave, fonderisë, farkëtim dhe produkte mulliri, 

mallra të çelikut të papërpunuar, enë metalike nën presion; mjete metalike me presion të 

lartë dhe të specializuara; enë paketimi të metalit, gypa të presionit të lartë; Mallra 

metalurgjike; Xehet; gypa kanalizimi metalike; Instalime metalike për parkim biçikletash; 

Gypa degëzimi metalike; Alumin; tel alumini; folie alumini; Kudhra; Spiranca; Bova 

ankorimi metalike; Pllaka lidhëse; Rryma metali; Pajime metali për tuba me kompresim 

ajri; Materiale përforcuese metalike për rripa makinash; Materiale përforcuese metalike për 

ndërtim; Grila dritaresh të jashtme metali; Kabana metali; Shufra metali, pa ndriçim; 

Shtylla metali; Traje metali; Unaza çeliku; Lidhëse metali; shirita metali për lidhje; Unaza 

hekuri; Lingota metali të zakonshëm; Pajime ndërtimi apo mobiliesh nikel-argjent; Pajime 

metalike për ndërtim; Protektorë trungjesh nga metali; Pllaka ndërtimi metalike; Ndërtime 

Metalike; Kapëse metalike për kabllo e gypa; Enë metalike për gaz të komprimuar apo ajër 

të lëngshëm; Rezervuarë metali; Mbyllëse metali për enë; Glucinium [berilium]; Dorëza 

metali; Kallëpë metalikë për beton; Pajime metali për shtretër; Korniza shtrati metalike; 

Fije metalike për qëllime të lidhjes; Fije lidhëse metalike për qëllime bujqësore; Tabakë 

dhe pllaka metali; Plumb, i pa punuar ose gjysmë punuar; Bllomba plumbi; Bulona metali; 

Tinarë metali; Pllaka hekuri; Kuti letrash nga metali; Bronzi; Bronz për gurë varri; Bronz 

[vepra artistike]; Shkronja e numra metali, përveç shkrimit; Buste të metalit të zakonshëm; 

Metaloqeramikë; Kromim; Xehja e kromit; Enë metali [ruajtje, transport]; Kulme metali; 

Kulme Metali; Pllaka shtrimi metalike; Korniza metali; Shtylla ankorimi metalike; 

Monumente metali; Shul metalik për kuti; Tela; Tela të aliazheve të zakonshme metalike, 

përveç telit të siguresave; Garza telash; Litar telash; Kabllo telfer; Litarë metali; gypa 

drenazhimi prej metali; Pengesa rrotullues; Platforma rrotullues [hekurudha]; Shula 

metalikë për dritare; Gypa qyngjesh metalike; Kunja metali; Pipëza metali; Kllapa metali 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

81 

 

për ndërtim; Hekur, i papunuar ose gjysmë i punuar; Hekurishta; Lidhëse metalike për 

hekurudha; Pika hekurudhash; Tela hekuri; Xehe hekuri; Kallëp metali; Etiketa metalike 

për vetura; brava metali për vetura; Kurthe për kafshë të egra; Kabina të lyera metali; Voza 

metalike; Voza metalike; Tapa për voza, metalike; Spirale [metalike]; Tallash metali; 

Dritare prej metali; Qemerë metali; Pajime hekuri për dritare; Pajime metali për dritare; 

Shula brez metalikë për dritare; Grila metalike; Korniza metalike për dritare; Bulona për 

kornizë dritareje; Pulexha; Krom-hekur; Ferrotitanium; Hekur Tungsten; Hekur oxhaku 

[andiron]; Materiale refraktare ndërtimi prej metali; Mbrojtëset e kaldajës nga metali; 

Statujat e metalit; Fllanxha metalike [kollare]; Mbyllës shishesh prej metali; Mbyllës 

shishesh prej metali; Rrjete metalike për insekte; Folie metali për mbështjellje dhe paketim; 

Paleta metalike për bartje; Bunkerë metalikë, jo-mekanikë; Shpatull dere; Dysheme metali; 

Galena [xehe]; Lidhëse duajsh prej metali; Çengelë metalikë për rafta rrobash; Pllaka 

memorialë prej metali; Kuti pranimi (Metal -); Germanium; Korniza metali për ndërtim; 

Skele prej metali; Korniza prej metali; Serra prej metali, të transportueshme; Korniza 

serrash prej metali; kallëpe fonderie [kallëpe] prej metali; Rrjet prej metali; Shufra për 

kangjella metalike; Zile; Material saldimi ari; Gurë varri (Monumente prej metali për -); 

Mbështjellës prej metali për varre; Qemerë varrimi prej metali; Qemerë prej metali [varri]; 

Gurë varri prej metali; Shtylla për gurë varri prej metali; Plaketa metalike të varrit; Xhunga 

prej metali; Kapuç prej metali për reze; Hekur i derdhur, i papunuar ose i punuar; Hafnium 

[celtium]; Kapëse tenxhereje prej metali; Kudhra [portabile]; Pranga duarsh; Makinë për 

letra tualeti, fiksuar, prej metali; Aliazhe kallisjeje; Numra për shtëpi prej metali, pa 

ndriçim; Hobe prej metali për ngarkesa; Gozhda për patkonj; Kotec pulash prej metali; 

Pllaketa identiteti prej metali; Indium; Grila dritaresh prej metali; Vida lidhëse prej metali 

për kabllo; Nyje kabllosh prej metali, jo-elektrike; pllaka shtrimi prej metali për ndërtim; 

Kadmium; Platforma, para-fabrikat, prej metali; Forma qyngu prej metali; Forma oxhaku 

prej metali; Kuti metalike të zakonshme; Këllef litari prej metali; Qoshe prej metali për 

ndërtim; Hekura këndore; Kanxha prej metali për zinxhirë; Kova prej metali; Morseta prej 

metali; Lak drenazhe [valvula] prej metali; Valvula të gypave të ujit prej metali; Çengelë 

metalikë për veshje; Dara morse prej metali; Pitonë prej metali [pajisje bjeshkatarie]; 

Kallëpe ftohjeje [fonderi]; Kanaçe kallaji; Shporta prej metali; Pista patinazhi [struktura 

prej metali]; Punime artistike me metal; Bakër, papunuar ose gjysmë i punuar; tel bakri, pa 

izolim; Unaza bakri; Paleta ngarkimi, prej metali; Shufra lidhjeje të ngarkesës, prej metali, 

për vagonë hekurudhorë; Mbajtëse vozash prej metali; Metal kundër fërkimit; Rripa prej 

metali për bartje të ngarkesave; Rrjeta teli prej metali; Bosht kryesor [struktura prej metali]; 

Borde doku prej metali; Aliazhe të metaleve të zakonshme; Shina penguese prej metali për 

rrugë; Parmakë mbrojtës prej metali; Tuba prej metali për instalimet e ventilimit dhe 

kondicionimit të ajrit; materiale përforcuese prej metali për gypa; Limoniti; Shufër prej 

metali për kallaisje; Shufra prej metali për saldim; Shkrirje [metalurgji]; Magnezi; 

Mangani; Veranda prej metali [ndërtim]; Shtylla prej metali; Veshje muri prej metali 

[ndërtim]; Doreza thikash prej metali; Kallaji, papunuar apo gjysmë i punuar; Materiale 

përforcuese, prej metali, për beton; Xehet prej metali; Shishe [enë metalike] për gaz të 

kompresuar apo ajër të lëngshëm; Grila prej metali; Kafazë metalikë për kafshë të egra; 

Zinxhirë prej metali; Metale në formë pluhuri; Korniza prej metali për ndërtim; Unaza prej 

metali; Shufra metalike për kallaisje dhe saldim; Pajime prej metali për mobilie; Enëza 

mobiliesh prej metali; Molibden; Hekur (Molybdenum -); Govata prej metali për përzierjen 

e llaçit; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Gozhda; Byzylykë identifikues prej metali; 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

82 

 

Argjend Gjerman; Tela jo-elektrikë nga metalet e thjeshta; Nikeli; Perçina prej metali; 

Niobiumi; tabelat me numra prej metali; Korniza dritaresh prej metali; Filtra kaldaje; 

Materiale prej metali me kabllo për rrugë të përhershme hekurudhore; Pllaka të blinduara; 

Shkallë të lëvizshme (Metal -) për pasagjerë; Platforma prej metali; Pjesë gardhi prej 

metali; Blloqe shtrimi prej metali; Shtylla reklamuese prej metali; Pllaka dyshemeje, prej 

metali; Pllaka dyshemeje prej metali; Pragje prej metali; Metalet piroforike; Pafta me rrota 

[çizme]; Platforma lansimi raketash prej metali; Kallëpe prej metali për korniza; Shule të 

rrafshët; Shula (për kyçje-); Kobalt, pa përpunim; Gypa metali; Bërryla prej metali për 

gypa; Tubacione metali; Lidhëse prej metali për gypa; Grila mbështjellëse prej çeliku; 

Brava prej metali për çanta; Pajime prej metali për arkivol; Shtylla prej metali për ndërtime; 

Enë prej metali për ruajtjen e acideve; Tubacione prej metali; Kapakë pusetash prej metali; 

Mentesha lidhëse prej metali; Mentesha prej metali; Rondele prej metali; Çengela për 

pllaka [pjesë metalike]; Parmakë metali; Pllaka bashkuese [binarë]; Tabela shenjëzimi prej 

metali; Rrotulla prej metali, jomekanike, për tuba të përkulshëm; Çikrik mbështjellës prej 

metali, jomekanik, për markuça të përkulshëm; Brava jo-elektrike prej metali; Çelësa prej 

metali; Unaza ndarëse metalike për çelësa; Thumba graso; Brava elastike; Oxhaqe prej 

metali; Tuba oxhaku prej metali; Dado prej metali; Stola prej metali; Kllapa prej metali për 

ngarkesa; Tela saldimi prej metali; Pervaz prej metali; Unaza vidash; Pishina noti [struktura 

metali]; Kontejnerë lundrues prej metali; Dok lundrues prej metali, për ankorimin e anijeve; 

Pulexha prej metali, jo për makina; Doreza kositjeje prej metali; Kasaforta [kuti të forta]; 

Zinxhirë sigurie prej metali; Shenja, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Panele 

sinjalizimi, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Nikel-argjend; Kallajim argjendi; 

hekur silikon; Silose prej metali; Lidhje tensioni; Korda prej teli [lidhje tensioni]; Shirita 

hekuri (Zgjatës për) [lidhje tensioni]; Pajisje zgjatëse për rripa prej hekuri [lidhje tensioni]; 

Kasaforta mishi prej metali; Pafta prej metali; Mamuze; Shkallë metali; Metal stepladders; 

Borde zhytjeje prej metali; Priza prej metali; Fletë prej metali; tel me gjemba; Çelik, 

papunuar apo gjysmë i punuar; Shtresa çeliku; Tel çeliku; Çelik i derdhur; Objekte çeliku; 

Topa çeliku; Aliazhe çeliku; Shtylla çeliku; Gypa çeliku; Kolona prej metali; Fletë kallaji; 

Statuja prej metali të rëndomtë; Shkallë prej metali; Gozhda akulli [hekura për ngjitje]; 

Kunja [pjesë metali]; Ferrula prej metali për shkopa të ecjes; Shenja, pa ndriçim dhe jo-

mekanike, prej metali, për rrugë; Shtylla prej metali për linja elektrike; Helika prej metali; 

Xokël prej metali; Enë prej metali për karburant të lëngshëm; Tantalum [metal]; Kuti 

telefonike prej metali; Shtylla telegrafike prej metali; Titanium; Tombac; Rrathë fuçie prej 

metali; Porta prej metali; Paleta transportuese prej metali; Shtrëngues rripa makinash prej 

metali; Rripa shtrëngues prej metali; Ndarje (paravan) prej metali; Shkallare prej metali; 

Pushimore shkallësh prej metali; Trarë [pjesë të shkallës] prej metali; Pajime hekuri për 

dyer; Pajime dyersh, prej metali; Bulona dyersh prej metali; Dyer prej metali; Pragje dyersh 

prej metali; Panele dyersh prej metali; Doreza dyersh prej metali; Zilka jo-elektrike dyersh; 

Shufra shuli prej metali; Coka dyersh; Hapës dyersh (jo-elektrikë); Korniza metalike 

dyersh; Shula prej metali; Patina metali për dyer me rrëshqitje; Mbyllës dyersh, jo-

elektrikë; Metale të rëndomta, papunuar apo gjysmë i punuar; Spesorë; Vanadium; Valvula 

prej metali, jo pjesë të makinave; Veshje prej metali për ndërtesa; Paketa pllakash kallaji; 

Enë ambalazhi prej metali; Kasa metalike për puse nafte; Kapakë bllombash prej metali; 

Aliazh kallaji me veshje argjendi; Kolektora metali për tuba; Kambanë për kafshë; Zinxhirë 

për bagëti; Banja për zogj [struktura prej metali]; Kafaze metalike kafshësh [struktura]; 

Dryrë; Veshje muri prej metali [ndërtesë]; Gypa uji prej metali; Kallaji; Metale të bardha; 
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Doreza veglash prej metali; Kuti veglash prej metali, të zbrazëta; Sëndyqe prej metali, 

zbrazët; Erëtregues prej metali; Mjete për mbajtjen e zogjve prej metali, të shtyra me erë; 

Tungsten; Çengela metali; Rrethoja prej metali; Shtylla tendash prej metali; Gypa prej 

metali, për instalime të ngrohjes qendrore; Tavane prej metali; Zink; Kallaj; Zirkonium; 

Thumba; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Aliazhe të derdhura; Derdhje hekuri [gjysmë të 

përpunuar]; Farkime çeliku; Farkime aliazhesh (të papërpunuar dhe gjysmë të përpunuara -) 

[metal]; Konzola dalëse prej metali; metale të bardha; Aliazhe prej metali; Aliazhe për 

kallaisje; Enë prej metali për qëllime industriale; Enë metalike; Struktura prej metali; 

Struktura ndërtimore prej metali; Ura [struktura] prej metali; Kova [struktura metalike]; 

Ndërtesa metalike para-fabrikat; Enët prej metali për gaz të kompresuar ose ajër likuid; 

Rezervuarë gazi prej metali; Enë ambalazhi prej metali; Njësi mbështjellëse prej metali; 

Pajime prej metali për gypa; Ura metali para-fabrikat.  

7  Makina të të gjitha llojeve, si dhe pjesë të tyre, përveç ato për turbina me avull, pjesë dhe 

aksesorë të tyre, sidomos kapacitatorë sipërfaqësorë, njësi këmbimi të nxemjes, si dhe 

ngrohës të ujit furnizues, alternatorë turbo, si dhe gjeneratorë elektrikë; Vegla makinerike 

dhe vegla hidraulike; Motorë dhe makina (përveç për automjete tokësore); Komponentë 

lidhës dhe transmisioni makinash (përveç për automjete tokësore); Implemente bujqësore, 

përveç veglave të dorës; Inkubatorë për vezë; Makina automatike të shitjes; Makina dhe 

pajisje për mbështjellje prej metali; Mullinj me rrotulla, Aparate për manipulimin dhe 

transportimin e produkteve rulo, shtretërve ftohës, dhëmbëzoreve, bobinave dhe 

shpështjelluesve, pajisjeve për trajtimin e rulove, gërshërve, sharrave, mbështjellësve; 

Makina dhe pajisje për miniera, pajisje ngritëse, rulo për çikrikë, kafaze çikrikësh, makineri 

frenimi, pajisje pusesh dhe koka gërmimi, pajisje për kolizion dhe qarkullim makinash, 

pajisje transportimi për mihje, stacione skip; Makineri dhe pajisje për trajtimin e qymyrit 

dhe xeheve, shpërlarjen e qymyrit dhe xeheve, impiantet sortuese për qymyr e xehe; Pajisje 

mbushëse për kaldaja industriale, kaldaja industriale; Makineri dhe pajisje për thërmim, 

bluarje dhe sortim, thërrmues, mullinj, granulatorë, molekulatorë, vibratorë, makina për 

përzierje, sortues, shirita bartës; Makineri dhe pajisje me presion të lartë; Presa hidraulike, 

akumulatorë hidro-pneumatikë, intensifikues presioni, ekspandues gypash, krikë, platforma 

e tablo të ngritjes, pajime të presionit të lartë dhe të specializuara, enë nën presion të lartë, 

autoklava, ngrohës ekspandues me pistona, bojlerë; Bojlerë për motorë me avull për 

prodhim të energjisë, përveç për automjete tokësore; Makineri dhe pajisje për industri 

kimike dhe ushqimore, rafineri sheqeri, birrari, distileri, impiante gazi, impiante oksigjeni, 

ekstraktorë, elektroliza; Makina dhe aparate për letër, Mullinj mbështjellës, Lidhje të 

ndashme gypash, Blenderë, Rezervuarë të ruajtjes, kazanë të trashjes, Filtra, Nyjezues, Oda 

separacion, Fortrap, hidropulpëzues, hidrorafinues, agjitatorë me presion të lartë për rrjedha 

hyrëse, cilindra, konvertues, rregullatorë automatikë, presa të lagështa, mengele, prerëse, 

pështjellues dhe shpështjellues; Makineri qelqi, Makineri e automatizuar për prodhimin e 

shisheve, makineri automatike për prodhimin e poçeve ndriçuese, makineri automatike për 

prodhimin e goglave të qelqit, presa për objekte qelqi, makineri për prodhimin e shtresave 

të qelqit, makineri për prodhimin e qelqit të derdhur; Makina për duhan e cigare; Makina 

dhe aparate shtypi, Shtypshkronja, pajisje stereotipizimi; Makina për matje; Makina për 

matje peshe; Makina paketimi; Makina për matje madhësie; Makina testimi; Vegla 

makinerike, torno, torno me kullëza, shpues horizontalë, makina për bluarje; Makina për 

punime druri; Makina shpimi, bormakina, degëzues ngjyre, koka prerëse dhe aparate, 

shtrydhëse, vegla tëhollimi (pjesë e veglave të dorës), turjela, shtrydhëse, vegla të shpimit 
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me forma, vegla shpimi, aparate formësimi; Mjete mengenesh, elemente montimi, aparate 

tensionimi, mandarina ekspanduese, unazore, unaza, kabllo furnizuese, tapa dhe inserte, 

inserte dhe bulona shpimi, unaza shpimi, separatorë, tryeza dhe stenda, Makina grirëse dhe 

mprehëse, presa me levë shpimi; Pjesë dhe pajisje makinerike të përgjithshme, kollodokë, 

shtëpiza marshesh, Spirale; Krane [për ngritje dhe çikrikë], Traversa, Platforma rrotulluese, 

tryeza të shkarkimit; Kompresorë (turbo kompresorë), Makina fryrëse, super-turbina; 

Aparate të prodhimit të ujit të gazuar; Makina të prodhimit të ujit mineral; Makina të 

shpëlarjes së shisheve; Pajisje për industri gome dhe plastike, presa të vullkanizimit të 

gomave, Makinera elektrike, motorë të të gjitha llojeve, përveç për motorë elektrikë për 

transport; Komponentë të përgjithshëm të makinave dhe pjesë të makinave – Pajime, Tapa 

(bateri), Valvula rrëshqitëse, Kanxha për makina, zinxhirë, rrota marshesh, shtëpiza për 

marshe; Makina e pajisje për prodhimin e qelqit dhe keramikës për prodhimin e shisheve, 

qelqit të derdhur dhe shtresa, Presa, makina derdhjeje, makina grirëse, mullinj me rulo, 

Vibratorë, Makina për përzierje, Separatorë, instalime për ngarkim dhe shkarkim, Makina 

tharëse, Pajisje për ngjyrosje, pajisje për aplikim të glazurave (pajisje spërkatëse); Makina 

për zhvendosje dheu, makina grirëse; Makina për ndërtim rrugësh; Makina për pastrim 

rrugësh [vetë-lëvizje]; Shpuese për miniera; Makineri dhe pajisje për trajtimin e qymyrit 

dhe xehes, shpëlarje qymyri dhe xeheje, impiante sortimi për qymyr dhe xehe; Makina për 

rafinimin e naftës; Makina trajtimi të xehes; Makina ndërtimore; Mikserë betoni [makina]; 

Ura me rulo; Gërmues [makina]; Shirita bartës; Gjitha makineritë dhe pajisjet për sektorin e 

energjisë, përveç për turbina avulli, pjesët dhe aksesorët e tyre, sidomos kapacitatorë 

sipërfaqësorë, njësi të këmbimit të ngrohjes dhe ngrohës të ujit furnizues, turbo-alternatorët 

dhe gjeneratorët elektrikë; Pajisje të prodhimit të energjisë elektrike të përfshirë në këtë 

klasë, gjegjësisht gjeneratorë elektrikë, motorë elektrikë, përveç për përdorim tokësor; 

Turbinat e erës; Platforma shpimi, lundruese apo jo-lundruese; Motorë dhe makina (përveç 

për automjete tokësore); Motorë anijesh; motorë aeroplanësh; motorë dhe makina 

hidraulike; Motorë për automjete të jastëkëve të ajrit; Mallra, pajisje dhe sistem në fushën e 

ngrohjes dhe energjisë elektrike; Makina të ngjeshjes së mbeturinave, konvertues katalitikë; 

Separatorë; Pluhurzues të kanalizimit; Makina drenazhimi; Separatorë për lëngje; Makina 

filtrimi, separatorë dhe centrifuga; Transmisione me friksion, përveç atyre për vetura apo 

maune; Ndezës motori, përveç për vetura apo maune; Jastëk anti-fërkim për makina; 

Zinxhirë transmision, përveç për vetura apo maune; Shufra transmisioni, përveç atyre për 

vetura apo maune; Leva transmisioni, përveç atyre për vetura apo maune; Skapamento 

marmite për motorë, përveç atyre për vetura apo maune; Marmita për motorë e makina, 

përveç atyre për vetura apo maune; Silenciatorë për motorë e makina, përveç atyre për 

vetura apo maune; Frena (pjesë), përveç atyre për vetura apo maune; Pompa karburanti me 

vetë-rregullim, përveç atyre për vetura apo maune; Aparate konvertimi të karburantit për 

motorë me djegie të brendshme, përveç atyre për vetura apo maune; Konvertues të 

momentit rrotullues, përveç për automjete tokësore; Rregullatorë shpejtësie për motorë e 

makina, përveç atyre për vetura apo maune; Makina shtypi; Tabakë shtypi; Cilindra 

shtypshkronje; Makina shtypi industrial; Transportues pneumatikë; Kompresorë [makina]; 

Motorë me ajër të kompresuar; Pompa me ajër të kompresuar; përveç atyre për vetura apo 

maune; Revole me kompresion për nxjerrje të mastikës; Motorë reaktivë, përveç atyre për 

vetura apo maune; Brusha për dinamo; Rripa dinamoje; Dinamo, përveç atyre për vetura 

apo maune; Dinamo për biçikleta; brusha, me operim elektrik [pjesë të makinave]; 

Elektroda për makina saldimi; Çekiçë elektrikë; Makina për elektro-galvanizim; Rripa 
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liftash; Zinxhirë liftash [pjesë makinash]; Makina ngjyrosjeje; Makina bojatisëse; Pistola 

për spërkatje të ngjyrës; Filtra, Pjesë makinash apo motorësh, përveç atyre për vetura apo 

maune; makina filtrimi; Makina për veshje; Makina galvanizimi; Makina fryrëse për 

kompresion, gazra dalës dhe transport gazrash; Motorë fryrës; Shtëpiza manivelash për 

makina, motorë, përveç atyre për vetura apo maune; Makina të ndërtimit të hekurudhave; 

Priza flakërimi për motorë dizel, përveç atyre për vetura apo maune; Vegla të dorës, përveç 

atyre që operohen me dorë; Aparate pështjellimi, mekanike; Aparate për ngritje; Çikrikë 

[makina]; Makina tegelash; Makina krehërimi; Makina larëse me presion; Makina për 

punime druri; Instalime lifti; Çekiçë me përkulje; Kontrolle hidraulike për makina e 

motorë, përveç për vetura apo maune; Hapës dhe mbyllës hidraulikë të dyerve [pjesë 

makinash]; Kllapa Universale [kllapa Kardan]; Veshje tjerrtoreje [pjesë të makinave të 

tjerrjes]; Makina tjerrëse; pajime vrimëzuese [pjesë makinash]; Tuba (Boiler -) [pjesë 

makinash]; Kolektorë makinerikë të smërçit; Sharra me zinxhirë; Valvula (kërcitëse -) 

[pjesë makinash]; Pistola ngjitësi, elektrike; Tehe [pjesë makinash]; Makina përzierëse; 

Brusha karboni [elektricitet]; Pistona për motorë, përveç atyre për vetura apo maune; 

Pistona (pjesë makinash apo motorësh), përveç atyre për vetura apo maune; Unaza 

pistonësh, përveç atyre për vetura apo maune; Kompresorë për frigoriferë; Pajisje 

kondenzimi (jo për turbina); Presa me shportë; Pompa të karburantit për pika furnizimi; 

Ekonomajzerë karburanti për motorë e makina, përveç atyre për vetura apo maune; 

Kushineta; Unaza me topa për kushineta; Kondenzatorë për motorë e makina, përveç atyre 

për vetura apo maune; Kultivatorë motorikë; Manivela [pjesë makinash]; Manivela, përveç 

atyre për vetura apo maune; Aparate manipulimi për ngarkim e shkarkim; Vinça; Rampa 

ngarkimi; Super-turbina; Kushineta [pjesë makinash]; Unaza kushinetash për makina; 

zhurnalët [pjesë makinash]; Trotuare lëvizës [trotuare]; Makina për punime lëkure; Makina 

për presimin e lëkurës; Aparate elektrike për prerje këndesh; Saldues të harqeve; Makina 

shtypshkronje [fotokompozim]; Pinca biruese për makineri për shpim vrimash; Makina 

biruese; Aparate për saldim elektrik; hekura saldimi elektrike; Hekura saldimi, me gaz; 

Llamba saldimi; pipëza fryrëse saldimi, me gaz; Filtra për pastrimin dhe ftohjen e ajrit, për 

motorë; Kondenzatorë ajri, përveç atyre për vetura apo maune; Aero-kondenzatorë; 

Mengela; Makineri për bërjen e fijeve të raketave të tenisit; Makina montimi biçikletash; 

Makina prodhimi tekstili; Makina për lidhëse këpucësh; Shtëpiza [pjesë makinash]; Bojlerë 

të motorëve me avull; Rrota makinash; Stenda për makina; Tryeza për makina; Boshte për 

makina; Elevatorë për bartje të materialeve; Matrica për përdorim në shtyp; Kuti për 

matrica [shtyp]; Makina bujqësore; Fiderë të mekanizuar të bagëtisë; Gërshërë, elektrike; 

Dalta për makina; Makina krasitëse; Makina mjelëse; Separatorë kremi/qumështi; Korrëse 

dhe lidhëse; Presa për makina kositëse; Fiderë [pjesë makinash]; Makina bulmeti; Makina 

për bluarje mielli; Grirës/mullinj shtëpiakë, elektrikë; Agjitatorë; Mullinj [makina]; Gurë 

mulliri; Mulli mielli; Depozitime mbeturinash; Makina qepëse; Makina gozhdimi; Hapës 

dhe mbyllës pneumatikë të derës [pjesë makinash]; Makina e aparate elektrike të lustrimit; 

Makina për stampim me ngjyrë; Timpane [pjesë të shtypshkronjës]; Presa [makina për 

qëllime industriale]; Presa filtrimi; Çekiçë pneumatikë; Rulo rrugësh; Makineri për 

pastrimin e mineralit nga balta; Pompa (makina), përveç atyre për vetura apo maune; 

Pompa (pjesë makinash dhe motorësh), përveç atyre për vetura apo maune; Diafragma 

pompash, përveç atyre për vetura apo maune; Marshe dhëmbëzore, përveç atyre për vetura 

apo maune; Tokmakë [makina]; kositëse bari; Pllugje të heqjes së dheut; makina friza; 

Rregullatorë [pjesë makinash]; Shtëpiza avulli; Makina e aparate elektrike të pastrimit; 
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Makina rroje; Rripa për makina; Gërmuese [makina]; Kushineta ruloje; Shkallare lëvizëse 

[eskalatorë]; Shtypshkronja rotorike; Makina rrahëse, elektrike; Agjitatorë; Tehe sharre 

[pjesë makinash]; banka sharre [pjesë makinash]; Sharra; Makina endjeje; Makina për 

thithje ajri; Makina thithëse për industri; Makina për pala; Silenciatorë për makina e 

motorë, përveç atyre për vetura apo maune; Makina qërimi; Lopata, mekanike; Makina për 

krasitëse elektrike; Dalta për makina; Makineri për shtrim binarësh; Makina rrahëse; Pritës 

dhe kolektorë balte [makina]; Rulo, mekanike, për tuba fleksibile; Makineri me aks; Gurë 

grirës [pjesë makinash]; Karro për makina qepëse; Rrëshqitëse [pjesë makinash]; Kuti 

grasoje [pjesë makinash]; Pompa lubrifikimi; Unaza (Grasoje -) [pjesë makinash]; Kuti 

grasoje [pjesë makinash]; Pllugje bore; Leva makine [pjesë makinash]; Vegla kuzhine 

[pajisje elektrike].  

8  Vegla dore dhe implemente (të operuara manualisht); Takëme ushqimi; Armë anësore; 

Zhileta; Zhveshës telash [vegla dore]; hekura mbushës [vegla dore]; Rripa lëkure për 

mprehje; Fëndyell; Hapës guacash; Sëpata; Lata; Bajoneta; Makina rroje; Krasitës trungu; 

Gërshërë për krasitje; Kacekë [vegla dore]; Sharrë përkulëse; Gojëza [pjesë të veglave të 

dorës]; Vegla shpuese [vegla dore]; Turjelë dore [vegla dore]; Mbajtëse hilti [vegla dore]; 

Lata [vegla dore]; Copëza zgjatimi për kllapat e vidave shtrënguese; Gojëza [vegla dore]; 

Shufra prerëse; Tryela; Shufra qysqie; Sëpata me kllapa; Hekura markimi; Hekura të 

rrafshët; Hekura stukimi; Kamat; Hapës konzervash, jo-elektrikë; Turjela; Kunj për vrima; 

Prerëse vezësh, jo-elektrike; Hekura [vegla dore jo-elektrike]; Kazma akulli; Sete për 

manikyr, elektrike; Pajime tryeze [thika, pirunë, lugë]; Kuti për zhileta; Paleta thikash; 

Biçakë; Piskatore; Lima [vegla]; Lima thonjsh, elektrike apo jo-elektrike; Prerëse mishi 

[vegla dore]; Prerëse bluarjeje [vegla dore]; Vegla manuale për bërjen e kaçurrelave; Thika 

tryeze; Tfurkë; Thika krasitjeje; Sekatura; Vegla kopshtarie, punë me dorë; Shtypsa 

hekurosjeje; Kuti kësulash [Kësulë] [vegla dore]; Shkulës thonjsh [vegla dore]; Grirës 

perimesh; Instrumente e vegla për rrjepje të kafshëve; Aparate dhe instrumente për rrjepje 

të kafshëve për mish; Therrje të kafshëve për mish (Aparate dhe instrumente për -); Aparate 

për mbytjen e parazitëve bimorë; Korniza për sharra dore; Tapa [vegla dore]; Prerës filetash 

[vegla dore]; Lopata metalurgu [vegla dore]; Prerës qelqi — diamanti parts of vegla dore]; 

Hekura llustrues; Krehër të kutive të rërës; Gjilpëra gravimi; Shufra për dredhje flokësh; 

Pajime depilomi, elektrike dhe jo-elektrike; Makina flokshë për përdorim personal, 

elektrike dhe jo-elektrike; Hendekhapës [vegla dore]; Hanxharë; Çekiçë [vegla dore]; 

Shpues; Lëngje dekantimi (vegla manuale për -) [vegla dore]; Pompa dore; Tokmakë [vegla 

dore]; Vegla dore, me operim dore; Rashqel [vegla dore]; Fuzhnja; Fuzhnja për peshkim; 

Qysqi; Krehër [vegla dore]; Drapër; Thika për krasitje; Tryeza për zdrukthtari; Hekura për 

zdrukthtari; Vegla gropimi [pjesë të veglave dore]; Dalta konkave [vegla dore]; Çekan 

farkëtari; Thika Farriers; Instrumente për mprehje; Thika gjuetie; Sqeparë [vegla dore]; 

Tela për tërheqje [vegla dore]; Instrumente për vrimëzim tiketash; Grirëse djathi, jo-

elektrike; Hekura për kallëpe; Sqeparë [vegla dore]; Vegla për gërryerje [vegla dore]; Dalta 

me kllapa; Çekiç shtypës; Vegla bujqësore, operuar me dorë; Sharrë dore; Prerës telash 

[gërshërë]; Vegla shpimi [vegla dore]; Pinca për hapje vrimash [vegla dore]; Lugë; 

Hanxharë; Sete manikyri; Mistri muratori; Vegla gravimi [vegla dore]; Thika; Tehe thikash 

për zdrukthtari; Tehe [vegla dore]; Tehe [armë]; Thika të shkallëzuara; komplete tavoline; 

havanë për goditje [vegla dore]; Lopatëza për para; Filetues; Kuti me gjilpëra; Kuti 

zumpare; Lima thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike apo jo-elektrike; Prerëse 

thonjsh; Shkulës thonjsh; Shpues vrimash në thonj; Çekiçë perçinues [vegla dore]; Perçinë 
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[vegla dore]; Shpues vrimash me numërim; Thyes arrash; Kapëse frutash [vegla dore]; 

Aparate për shpimin e veshëve; Thika me dy tehe; Sete pedikyri; Mistri [kopshtari]; 

Tokmakë (Dheu-) [vegla dore]; Vegla shartimi [vegla dore]; Shatë; Pinceta për heqjen e 

qimeve; Pistola [vegla dore]; Pistola, të operuara manualisht, për nxjerrjen e mastikave; 

Prerës picash, jo-elektrikë; Hapëse vrimash [vegla dore]; Thurje [vegla dore]; Prerës 

lëndinash [instrumenta dore]; Tehe brisku rroje; Brisqe rroje, elektrikë apo jo-elektrikë; 

Rripa lëkure për prehje brisqesh; Kuti rroje; Shtrydhëse; priza shtrydhësesh; Rende [vegla 

dore]; Prerës litarësh për bagëti [vegla dore]; Pllaka me vida në formë unazash; Gërmues 

[vegla dore]; Prerës tubash [vegla dore]; Instrumente për prerje tubash; Shpata; Këllefë 

shpatash; Tehe sharre [pjesë veglash dore]; Sharra [vegla dore]; Mbajtës sharrash; 

Kruajtëse [vegla dore]; Lopata [vegla dore]; krasitëse; Tehe krasitjeje; Gërshërë për krasitje 

[instrumenta dore]; Çekiç druri [instrumenta dore]; Pastrues me dorëza hekuri; Shufra 

policore; Çekiçë muratori; Instrumente mprehëse të teheve; Instrumente abrazive 

[instrumenta dore]; Sharra (mprehëse-) [vegla dore]; Mbajtës për gurë mprehës; Çelësa 

(vegla dore); Kuti zumpare; Gur gërryes zumpare; Prerës; Vegla prerëse [vegla dore]; 

Vegla me tehe [vegla dore]; Qepshe për verë; Shufra prerëse; Kaçavida; Mengena; Morseta 

për marangozë ose vozaxhinj; Kallëpe [vegla dore këpucarësh]; Thika për lëvore; Kama; 

Kosa; Unaza për kosa; Gurë mprehës; mbushësa [vegla dore]; Drapër; Zdrukthe në formë 

kllape; Shpatulla [vegla dore]; Zgjerues [vegla dore]; Pajisje për zgjatjen e telave metalikë 

[vegla dore]; Bel; Kazma [vegla dore]; Hapëse vrimash qendrore [vegla dore]; Gozhda; 

Shiringa për spërkatje të insekticideve; Spërkatës insekticidesh [vegla dore]; Turjela [vegla 

dore]; Stampues [vegla dore]; Stampues [vegla dore]; Çekiç guri; Dalta; Hekur zjarri; 

Boshte për vrima; Dorëza krasitjeje [vegla dore]; Trapanë [vegla dore]; Sete argjendi për 

tavolinë [thika, pirunë e lugë]; Aparate për tatuazha; Prerës flokësh për kafshë [instrumenta 

dore]; Pirunj pr heqje të barishtave [vegla dore]; Asgjësues gjembash [vegla dore]; Aparate 

tronditëse (Bagëti-); Vegla për shënjimin e bagëtisë; Instrumenta për qethje bagëtish; Krikë 

ngritës, operuar me dorë; Hekur dredhës; Mjete dërstilimi [vegla dore]; Rripa veglash 

[mbajtës]; Çelik për mprehje; Mbajtës për gurë mprehës; Çelik për mprehje; Hanxharë 

[thika]; Hanxharë për perime; Përdredhës për çerpikë; Përdredhës për tapa; matës [vegla 

dore]; Pinca; Thika vizatimi; Turjela zdrukthtari; Ndarës sheqeri; Detektorë shpimi për tuba 

biçikletash; Makina për punime metalike, vegla rrotulluese për torno, prerëse bluarjeje 

[vegla dore], Vida me tegela prerëse; Pajime mbajtëse dhe Preparate për punime metalike; 

Prerës, tehe (punime metali), Prerës me tegela, Lidhëse e vidave, Koka dhe aparate të 

prerjes së tegelave, Shtrydhëse, vegla për gërmim [pjesë veglash dore], Trapanë, 

Shtrydhëse, pjesë shpuese me forma; vegla kapëse, këllëfë, çengela me unazë, mengene, 

fiderë, rubinete, si dhe shtesat, insertet dhe bulonat qendrorë, presa të levës shpuese 

(montime); Vegla dore dhe mjete, të operuara me dorë; Sensorë, prerëse me rregullim, 

unaza kufizuese, masa prizë për orientim; prerës, tehe (punime metali), mengene.  

9  Aparat dhe instrumentet shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike, përveç 

atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizimin, kontrollim (inspektim), 

aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç atyre për 

makina ose kamionë; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërprerjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose kamionë; 

bartës magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Disqet kompakte, DVD-të dhe mediat 

e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha ari; Arkat 
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e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët; Softuer 

kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparat për shuarjen e zjarrit, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Aparatet e telekomunikacionit, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të telekomunikimit; 

Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose kamionë; Tableta 

dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Kompjuterët, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri kompjuterik, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti; Programet e 

regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione softuerike për 

mobilë, përveç për makina ose kamionë; Aplikacionet e shkarkueshme për pajisje 

multimediale, përveç për makina ose kamionë; Softuer i lojërave; Asistentë dixhital 

personal; kompjuterë xhepi; Telefonat celularë; Shkopinj për selfie [monopodët me dorë]; 

Unazat e zgjuara; telefonat e mençur; orë të mençur; Kompjuterë llaptopë; Aparatet e 

rrjeteve të telekomunikacionit; Drajverët për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet e 

telekomunikacionit; Veshje mbrojtëse; Mbrojtja e kokës; Aparat televiziv; kufje; Pajisjet e 

navigacionit, sistemet e pozicionimit global (GPS), përveç për makina ose kamionë; 

Aparatet për navigim satelitor, përveç për makina ose kamionë; Softueri i regjistruar në 

CD-ROM, përveç për makina ose kamionë; Kartela SD (karta dixhitale të sigurta); 

Syzet[optikë]; thjerrëzat për syze; syze dielli; syzet mbrojtëse dhe kutitë mbrojtëse për to; 

thjerrëzat e kontaktit (për sy); kamerat; objektivët fotografik; aparate MP3 ; Shiritë dhe 

kaseta audio; audio disqet; Audio-video shiritë; Audio-video kaseta; (audio-video) disqe; 

Videokaseta; videodisqet; CD-të, DVD-të; Publikimet elektronike të shkarkueshme, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Skedarë imazhesh të shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të 

shkarkueshëm; jastëk për maus; Spirale magnetike; Mbulesa për telefonë celularë; Këllëfët 

e përshtatura për telefonat mobil; Komplete për bisedë pa duar për telefonat, përveç për 

makina ose kamionë; Kartë magnetike; Kartat e koduara; Aplikacion softuerik për telefonat 

mobil; Programet kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuer për përpunimin 

e transaksioneve financiare; tabelat elektronike të shpalljeve; Bateritë, elektrike; Karrikues 

të baterive, përveç atyre për makina ose kamionë; Alarmet e sigurisë, përveç e njoftimeve; 

Kamera të sigurisë, përveç e njoftimeve; Pajisjet paralajmëruese të sigurisë, përveç për 

makina ose kamionë; Aparate kontrolluese të sigurisë, përveç për makina ose kamionë; 

Aparatet e sigurisë për mbikëqyrje; softuer kompjuterik për qëllime të sigurisë; softuer 

kompjuterik për qëllime të siguracionit; SIM kartela; Terminale interaktive të ekranit me 

prekje; Antenat; Alarmet, përveç për makina ose kamionë; Kabllot elektrike; Aparatet dhe 

instrumentet për kimi; Çip; Programet operative kompjuterike, të regjistruara; Pajisjet 

periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparat e përpunimit të të dhënave; 

Aparat diagnostikues, jo për qëllime mjekësore; Aparat për matje të distancës; Aparatet për 

regjistrim të distancës; Tonet për zile të shkarkueshme për telefona celularë; Etiketa (tag) 

elektronike për mallra; okulari; Syze sportive; Kartat e identitetit, magnetike; Aparatura 

ndërkomunikimi; Altoparlantët; Media magnetike të të dhënave; Instrumentet matematike; 

Modemët; Aparatet monitoruese, elektrike; Aparat televiziv; Aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore; Komplete transmetimi [të telekomunikacionit]; aparate për menaxhimin e 

pajisjeve mobile; Softuer për menaxhimin e pajisjeve mobile; Program i ndërmjetëm 

(middleware) për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softueri 

kompjuterik kundër viruseve; softueri antivirus kompjuterik për mbrojtjen e privatësisë; 

Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; Lexuesit e barkodeve; Lexues 
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elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina 

ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç 

për makina ose kamionë, posaçërisht informatat elektrike dhe elektronike, pajisjet për 

udhëzim, kontroll dhe diagnostikuese për automjetet tokësore dhe automjetet urbane, 

përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për 

automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht 

prizat, shukot dhe kyçjet e tjera (konektorë elektrikë) (për karikim); Lidhjet në kulm për 

karrikim të shpejtë; Kolektorë manual ose gjysmë-automatik që janë pjesë e motorëve të 

automjeteve dhe pajisjet elektrike për lëvizjen e automjeteve elektrike; Rezistorë frenues, 

pajisjet elektronike matëse dhe kontrolluese, në veçanti sistemet diagnostike elektrike dhe 

elektronike, të përbëra kryesisht nga hardueri dhe softueri i bazuar në mikroprocesorë, që 

përdoren për monitorimin e besueshmërisë operacionale të automjeteve dhe kostot e punës 

dhe mirëmbajtjes së automjeteve, përveç për makina ose kamionë; Sistemet elektrike dhe 

elektronike për mbrojtje nga shkarkimet elektrike me tension të lartë, që përbëhen kryesisht 

nga senzorë, njësi të imazheve, procesorë të sinjalit, module të komunikimit, të memorieve 

dhe siguresa, që përdoren për mbrojtjen e pajisjeve elektrike nga dëmtimet e shkaktuara nga 

shkarkim me tension të lartë; Njësi të informacionit dhe kontrollit për monitorimin e 

konsumit të energjisë elektrike dhe promovimin e konsumit më të ulët të energjisë; Sisteme 

elektrike dhe elektronike të testimit automatik që përbëhen kryesisht nga sensorë, njësi të 

imazhit, procesorë të sinjalit, module të komunikimit dhe kujtesës, që përdoren për të 

diagnostikuar probleme me automjetet, për mirëmbajtjen më të lehtë dhe më të shpejtë të 

tyre, përveç për makina dhe kamionë; Sistemet mbrojtëse izoluese elektrike dhe elektronike 

që përbëhen kryesisht nga senzorë, njësi të imazhit, procesorë sinjalizues, module 

komunikimi dhe siguresa, që përdoren për të monitoruar gjendjen e izolimit të 

komponentëve  për përçim të energjisë elektrike të automjeteve, përveç për makina ose 

kamionë; Sistemet e kontrollit elektrik dhe elektronik për sistemet tërheqëse dhe sistemet e 

tërheqjes me anim, të përbërë kryesisht nga sensorë, njësi të imazhit, procesorë të sinjalit, 

modulet të memories dhe komunikimit, që përdoren për të parandaluar rrëshqitjen dhe 

zhvendosjen e rrotave, në rast të frenimit të papritur ose të frenimit në sipërfaqet e 

rrëshqitshme, për mjetet e tokësore dhe automjetet e metrosë, përveç për makina ose 

kamionë; pajisjet elektrike të tërheqjes, gjegjësisht invertuesit e tërheqjes, konvertuesit e 

tërheqjes, konvertuesit statikë, konvertuesit për drejtuesit kryesorë dhe ndihmës dhe 

konvertuesit e tensionit, nëse janë pjesë të tramvajeve, pajisjet ndihmëse të rrymës (APS), 

sistemet e menaxhimit të baterive BMS, karrikues të baterive dhe të akumulatorëve për 

mjetet e tokës dhe automjetet e metrosë, përveç makinave ose kamionëve; Agregatët e 

naftës-elektrik (gjeneratorët), Super-kondensatorët, Bateri për tërheqje, sistemet elektronike 

të biletave për sistemet e transportit; Bateritë tërheqëse për kabina tokësore, të hekurudhave 

dhe të metrosë; Aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore; 

Pajisjet e sigurisë së trafikut hekurudhor; Aparat për matje, zbulim dhe monitorim, 

Indikatorët dhe aparatët kontrollues për mjetet publike të transportit, përveç për makina ose 

kamionë; Pajisjet elektrike për automjete, në veçanti mjetet pajisjet rrotulluese 

hekurudhore, qarqet e kontrollit elektrik; Aparatet dhe instrumentet elektrike dhe 

elektronike të sigurisë; Pajisjet e kontrollit elektrik për menaxhimin e energjisë (qarqet e 

kontrollit elektrik); Instrumentet e nivelimit; Aparat matës, zbulues dhe monitorues, 

Indikatorët dhe rregullatorët, përveç për makina ose kamionë; Makina peshuese; Pajisjet 

elektrike për mjetet e transportit me rrugë tokësore ose nëntokësore, përveç për makina ose 
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kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose 

ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit, 

kontrollit, kontrollimit dhe të diagnostikës për mjetet e transportit në tokë ose nëntokë, 

përveç për makina ose kamionë, bateritë dhe karrikues të baterive për automjete tokësore 

dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike; 

akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose 

kamionëve; Sisteme të kontrollit të drejtimit autonom për automjetet; Makina automatike 

për shpërndarjen e biletave; Regjistrues të kilometrazhit për automjetet; Aparat për 

distribuim të energjisë (pajisje për gjenerimin e energjisë elektrike); Aparate për 

distribuimin e energjisë elektrike; Aparatet e orëmatësit elektrik; Aparatet dhe instrumentet 

për kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen 

e energjisë elektrike; Aparat për ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisjet e ndërprerësve 

[elektrik]; Përçues elektrik; Aparatura për kontrollin e procesit [elektronik]; 

Centrale/Panele kontrolluese; Kutitë për shpërndarje të të energjisë elektrike; Aparat 

rregullues, elektrik; Reletë; Transformatorë të të gjitha llojeve, Reaktorët, ndërprerësit e 

kontaktit, ndërprerës, telerupters, konvertorët elektrik, ndërprerës, elektrik, Ndërprerësit 

izolues, Ndarës; Makina elektrike, Aparate elektrike; Makinat për testim të 

qëndrueshmërisë; Njësitë qendrore të përpunimit (CPU); Mbrojtës nga shkarkimi i 

tensionit; Ekranet e radiologjisë për qëllime industriale; detektorët; dozimetrat; 

elektrolizerë; galvanometrat; treguesit e humbjeve elektrike; tabela të shtypura të qarkut; 

Qarqe të integruara; Ndërprerësit e rrymës, Adapter i rrymës, Siguresat; Konektorët 

[energjia elektrike]; Lidhjet për linjat elektrike; Maskat mbrojtëse; Veshje kundër plumb; 

Aparat radari; Aparate me rreze X jo për qëllime mjekësore; Shenjat me ndriçim; bobina, 

elektrike; Qelizat galvanike, bateritë solare; Dhomat për dekompresim; Aparatet dhe 

pajisjet për shpëtim ; Bateritë elektrike; Instalimet fotovoltaike për gjenerimin e energjisë 

elektrike [impiantet fotovoltaike]; Matësit, vizoret, treguesit,  pllakat e përpunimit, prizmat 

e përpunimit, pllakat vibruese, skribuesit, instrumentet për vizatim, veglat për matje dhe 

kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike.  

10  Aparaura dhe instrumente kirurgjikale, dentale dhe veterinere, gjymtyrë, sy dhe dhëmbë 

artificial; Artikuj ortopedik; Materialet e qepjes; Aromatizues për hapësira për shkaqe 

mjekësore; Gjilpëra Akupunkture; Aparate të cilat përdoren për analiza mjekësore; 

Aparaturat për frymëmarrje artificiale; Aparatura dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, 

për shkaqe mjekësore; Paisje për infermjeri; Aparatura për trajtimin e shurdhimit; 

Aparatura për rehabilitim (trup -) për shkaqe mjekësore; Aparaturë për pastrim dhe 

rregullim të teksturës së fytyrës; Mbajtëset e instrumenteve të përdorura nga mjekët dhe 

kirurgët; Respiratorë për frymëmarrje artificiale; Lavaman për shkaqe mjekësore; Enë për 

marrjen e medikamenteve; Hallka për dhëmbë; Aparatura për testimin e gjakut; Stetoskop; 

Fashtë për dhjamë; Gjoks artificial; Inkubatorët për qëllime mjekësore; Aparatura dhe 

instrumente kirurgjike; Fije, kirurgjike; Implantet kirurgjike [materiale artificiale]; Takëm 

kirurgjik; Gjilpëra për qepje; Sfungjer (kirurgjik - ); Pasqyë për kirurgët; Defribilatorë; 

Fashta [kirurgji]; Aparatura diagnostifikuese, për shkaqe mjekësore; Dializues; Tubat e 

kullimit për përdorim mjekësor; Fryerës; Qese akulli për shkaqe mjekësore; Fasha, elestike; 

Instrumente elektrike për akupunkturë; Elektroda për përdorim mjekësor; 

Elektrokardiografë; Goma për bastunët e invalidëve; Mbrojtëset e gishtave për qëllime 

mjekësore; Pjesa e epërme e biberonit (pjesa nga goma); Instrumente dentale; Rripa për 

qëllime mjekësore (Galavnic); Paisje terapeutike (Galavnic); Gastroskopë; Shiringa; Bagëti 
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(mjete për pjellje për - ); Instrumente për Obstetrikë; pincë; Mbrojtës të dëgjimit; Aparat 

fizioterapik; Kavitetet e trupit (Pajisje për larjen -); Fasadat me suva për qëllime 

ortopedike; Rripa, elektrike, për qëllime mjekësore; Rripa për qëllime mjekësore; Rripa për 

qëllime ortopedike; Proteza të flokëve; Hematometër; Dorashka për qëllime mjekësore; 

Uturak [enë]; Sonda ureterike; Shiringa ureterike; Mjeti për kontrollimin e zemrës; Mjete 

ndihmëse të dëgjimit për të shurdhër; Mjete për dëgjim; Korse/shtrënguese për qëllime 

mjekësore; Thikat e misrit; Shiring për injektim; Inhalatorë; Shiring medicinal; Inkubatorë 

për foshnje; Çantëz për shpërlarje; Aparaturat për qëllime mjekësore (ENEMA); Tuba për 

marrjen e gjakut dhe vënjen e medikamenteve në trup; Pinca; Fije; Tuba mjekësor; jastëkë 

për shkaqe mjekësore; Fashta [qese] për parandalimin e presionit ne plagët e pacientëve; 

Kutitë për përdorim nga kirurgët dhe mjekët; Kompresorë [kirurgjik]; Jastëkë sporifik për 

pagjumësi; Çorape shtrënguese për vena; Mjetet transportuese të ambulancës; Çarçafë për 

pacientët; Patarica; Sy artficial; Lëkurë artificiale për qëllime kirurgjike; Fëlqi artificiale; 

Lenta[proteza intraokulare]për implante kirurgjike; Dhëmbë artificial; Lampa për shkaqe 

mjekësore; Shtiza; Laser për shkaqe mjekësore; Rripa abdominal; Korsa abdominale; Jastëk 

ajri për shkaqe mjekësore; dyshek nga ajri për shkaqe mjekësore; Maska për përdorim nga 

personeli mjekësor; Aparatura për masazhë; Aparatura për masazhë estetike; Dorashka për 

masazhë; Dyshek për lindje; Aparatura dhe instrumente mjekësore; Udhërrëfyesit 

mjekësor; Aparatura për ushtrime fizike, për shkaqe mjekësore; Luga për marrjen e 

medikamenteve; Thikat kirurgjike; Pompat e gjoksit; rripa për kërthizë; Karrige për 

pacient; Gjilpëra për shkaqe mjekësore; Aparatura për anestezion; Maska për anestezion; 

Pajisje kontraceptive; Shkopinj për pastrimin e veshëve; Priza veshi [pajisje për mbrojtjen e 

veshëve]; Lecka sidomos për dhomat operuese; Tavolina operuese; Perde kirurgjike; 

Oftalmometër; Oftalmoskop; Mbështetëse për harkun e këmbës; Shtrënguese/mbrojtëse për 

nyje; Anatomike; Shtrënguese/mbrojtëse të gjunjëve, ortopedike; Mbatje ortotike; Shtroja 

ortotike për mbathje; Blloqe të tretshme për trajtim të infeksioneve ose kontraceptiv; Mjete 

për shpërndarje të substancave [Bolus gun]; Prezervativë; Gjymtyrë artificiale; Mjete për 

matjen e pulsit; Pompa për shkaqe mjekësore; Lampa Quartz për shkaqe mjekësore; 

Aparatura radiologjike për shkaqe mjekësore; Aparate tymosëse për shkaqe mjekësore; 

Aparaturat X-Rey/Rreze-X për shkaqe mjekësore; Tubat X-Rey për shkaqe mjekësore; 

Ekrane/fotografim radiologjik për shkaqe mjekësore; Tubat radium për shkaqe mjekësore; 

Sharra për shkaqe kirurgjike; Enë për mbajtjen e biberonëve; valvulat e biberonëve; 

Gërshërë për kirurgji; Materiale kirurgjike mbështetëse (në rastet e thyerjes së gjymtyrëve); 

Paisja për mbajtjen e krahut të lënduar [paisje mbrojtëse]; Thithësja e biberonit; Gota për 

terapi me gota; Mbështetës për shputa të rrafshëta; Paisje mbrojtëse kundër rrezeve X-Rey, 

për shkaqe mjekësore; Karrige krahu për shkaqe mjekësore dhe dentale; Kukulla dashurie 

[kukulla seksi]; Skalper; Mjeti për eksplorimin e plagës për shkaqe mjekësore; Kontejner të 

bërë special për tepricat/mbeturinat mjekësore; Shtretër [ aparate mjekësore]; Shiringë për 

shkaqe mjekësore; Enë për pështymë për shkaqe mjekësore; Oturak shtrati; Stenda; Çarçafë 

i sterilizuar, kirurgjik; Stetoskopë; Këpuca për shkaqe mjekësore; Aparatura 

radioterapeutike; Aparatura për shtrirje dhe tërëheqjen e pacientëve, për shkaqe mjekësore; 

Çorape elastike për shkaqe mjekësore; Shiringa Hipodermik; Fashtë/shtresë mbajtëse; 

Aparatura terapeutike me ajër të nxehtë; paketimet termike për ndihmën e parë; 

Termometër për shkaqe mjekësor; Shtretër me rrota; Instrument kirurgjik për tërheqje të 

lëngjeve; Pikatore për shkaqe mjekësore; Paisje për matjen e pikave për shkaqe mjekësore; 

Filtrues për rrezet ultra-violetë, për shkaqe mjekësore; Lampa të rrezeve ultravioletë për 
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shkaqe mjekësore; Rripat për shtatzëni; Çarçafë për mos përmbajtje; Rripa hipogastrik; 

Shtresa Abdominale; Aparatura dhe instrumente urologjike; Shiringa vaginal; Sprej për 

shkaqe mjekësore; Aparatura dhe instrumente veterinarie; Virbruesit e shtretërve; 

Aparatura për masazhë me dridhje; Fashta (termo-elektrik-) [kirurgji]; Shtretër Hidrostatik 

[ujë] për shkaqe mjekësore; Qese me ujë për shkaqe mjekësore; Aparatura për ringjallje 

[Resuscitation]; Brusha për pastrimin e trupit; Kapëse kirurgjike; Instrumente dhe 

Aparatura dentale; Instrumente elektrike dentale; Pasqyre për dentist; Karrige për 

egzaminimin dental; Proteza dentale; Pinca për dhëmbë artificial; Gërmuesit e gjuhës; 

Gjaketa lidhëse në mjekësi.  

11  Aparatet për ndriçim, ngrohje (përveç për vetura apo kamionë), gjenerim të avullit, 

gatim, aparatet frigoriferike, tharëse, ventiluese, furnizuese me ujë dhe për qëllime sanitare; 

Shtylla për djegie për përdorim në industrinë e vajrave; Valvula ajri për instalimet për 

ngrohje me avull; Lavamanë; Instalime për pastrim të kanalizimeve; Aspiratorë për 

kuzhina; Korniza që vendosen në stuva me gaz; Ndezës; Montimet për banjë me ajër të 

nxehtë; Aparate për hidromasazhë; Aparate për dehidrimin e ushqimeve; Kuti për hirin e 

furrnaltave; Instalime për bartjen e hirit, automatike; Cisternë ruajtëse për sistemet e 

ngrohjes së ujit për instalimet e ngrohjes qendrore; Instalime të ujitjes, automatike; Djegës 

acetileni; Gjeneratorë acetileni; Shtylla për djegien e acetilenit; Ngrohës; elektrik, për 

shishe për ushqim të bebeve; Furra për pjekje; Montime për banjo; Ngrohës për banjo; 

Vaska; Shtresa për banjo; Instalime për  banjo; Skara; Drita për akuariume; Instalime 

ndriçuese për mjete fluturuese; Aparate dhe instalime ndriçuese, përveç për vetura apo 

kaminë; Pajisje ndriçuese për mjete të transportit, përveç për vetura apo kamionë; LED 

(ndriçim), përveç për vetura apo kamionë; Llampa; përveç për vetura apo kamionë; 

Aspiratorë; Aspiratorë për laboratorë; Pajisje për ngrohje; Pajisje për ngrohje; Makina 

ujitëse për qëllime agrikulturore; Bide; Pajisje joreflektuese për automjete, përveç veturave 

apo kamionëve; Drita për kërkim; Llampa harkore; Aparate për rrezitje [solarium]; Djegës; 

Djegës për vrasjen e mikrobeve; Furrnalta, përveç për përdorim laboratorik; Ekonomizues 

nafte; Makina për gatimin e bukëve; Makina për gatimin e bukëve; Tosterë; Aparate për 

klorinimin e pishinave; Drita elektrike për pemën e vitit të ri; Aparat kromatografie për 

qëllime industriale; Tenxhere me presion [autoklavë], elektrike; Instalime për gjenerimin e 

avullit; Bojlerë avulli, përveç pjesëve të makinerive; Avullues (Pëlhurë -); Akumulatorë 

avulli; Drit tavani; Furra dentale; Aparate dezinfektuese; Aparate për lëshimin e 

preparateve dezinfektuese për tualete; Aparate për largimin e erërave, jo për përdorim 

personal; Aparate për distilim; Shtylla për distilim; Aparate për distilim; Pjekës frutash; 

Pajisje rrotulluese për pjekje; Cisterna uji me shtypje; Dush; Kabinë dushi; Ngrohës për 

hekur për ngrohje; Makina dhe aparate për akull; Frigoriferë; Tepihë të ngrohur 

elektronikisht; Fije të holla/filamente për ngrohje, elektrike; Ventilator (Elektrik -) për 

përdorim personal; Ibrikë, elektrik; Tuba shkarkues, elektrik, për ndriçim; Sinjalizues me 

shkrepje drite; Drita për biçikleta; Priza për drita elektrike; Farka portabile; Gazra/tymra 

për ngrohjen e bojlerëve; Filterë [pjesë të instalimeve shtëpiake apo industriale]; Aparate 

për filtrimin e akuariumëve; Llampa Curling; Friteza, elektrike; Pajisje për furra 

[përkrahëse]; Pajisje mbushëse për furrnalta industriale; Aparate për tharjen e bimëve; 

Mbulesë për këmbët e bebeve, të ngrohura elektronikisht; Ngrohës këmbësh, elektrik apo 

jo-elektrik; Ndezës me fërkim për ndezjen e gazit; Ndezës gazi; Djegës gazi; Bojlerë gazi; 

Kondensues gazi, përveç pjesëve të makinerive; Llampa gazi; Aparate për pastrimin e gazit 

[pjesë të instalimeve të gazit]; Ngrirës; Aparate për avullimin e fytyrës [saunat]; Aparate 
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për ftohjen e pijeve; Poça elektrik, përveç për vetura apo kamionë; Fije të holla/filamente 

për llampa elektrike; Pajisje për pjekje; Skara; Pjekëse me rrotullim; Llampa të minatorëve; 

Tharëse flokësh; Rubinetë; Aparatë për tharjen e duarve për banjo; Numra për shtëpi për 

ndriçim; Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore; Aparate ngrohëse; elektrike; 

Ngrohës akuariumi; Aparate ngrohëse për nafta të ngruta, të lëngshme apo të gazta; Bojlerë 

furrnaltash; Bojlerë; përveç pjesëve për makineri; Jastëk [shtroja] për ngrohje, elektrike, jo 

për qëllime mjekësore; Elementë ngrohës, përveç për vetura apo kamionë; Kapakë 

radiatorësh; Furra me ajër të nxehtë; Pllaka ngrohëse; Radiatorë [për ngrohje]; Aparate për 

ngrohje, Aparate për ngrohje; Pajisje për ngrohje, përveç për vetura apo kamionë; Hidrantë; 

Aparate ionizuese për trajtimin e ajrit apo ujit; Pajisje elektrike për përgatitjen e jogurtit; 

Filterë elektrik për kafe; Ibrikë elektrik për kafe; Pajisje për përgatitje të kafes [percolator]; 

Pjekës të kafes; Reaktorë nuklear; Instalime për kondicionimin e ajrit; Instalime për 

kondicionimin e ajrit për automjete; përveç veturave apo kamionëve; Djegës të 

oksihidrogjenit; Aparate dhe instalime për gatim; Furra; Pjekës; Pllaka për gatim; Karbon 

për llampa harkore; Llambadarë; Furra të kuzhinës; Instalime ftohëse për lëngje; Instalime 

ftohëse për duhan; Instalime dhe makineri ftohëse; Kabinetë frigoriferik; Pajisje dhe 

instalime frigoriferike; Enë për ftohje; Ftohës për furrnalta; Dhoma të ftohta për 

magazinim; Vitrina frigoriferike [me ekspozim të dukshëm]; Djegës për laboratorë; Llampa 

për laboratorë; Llampa elektrike; Llampa për sinjale drejtuese për automjete; përveç për 

vetura apo kamionë; Djegës për llampa; Korniza për llampa; Llampa në formë globi; 

Oxhaqe për llampa; Pëlhura për llampa; Mbajtëse të pëlhurave për llampa; Fanarë kinezë; 

Fanarë për ndezje; Gurë llave për përdorim në skara; Pajisje për ngrohjen e ngjitësit; Tuba 

uji për instalime sanitare; Tuba ndritës për ndriçim; Shpërndarës drite; Lagështues për 

radiatorë me ngrohje qendrore; Aparate për largimin e aromave nga ajri; Aparate për 

ngrohjen e ajrit; Filterë për kondicionim ajri; Instalime për filtrim të ajrit; Aparate për 

ftohjen e ajrit; Aparate dhe makineri për pastrimin e ajrit; Llampa që vrasin bakteriet, për 

pastrimin e ajrit; Vaska llixhash [vaska]; Sterilizues ajri; Tharës ajri; Aparate dhe makineri 

për [kondicionim ajri] ventilim; Fije të holla/filamente magnezi për ndriçim; Pjekës malti; 

Impiante për desalinim të ujit të detit; Furra me mikrovalë; Furra me mikrovalë për qëllime 

industriale; Instalime për ftohjen e qumështit; Rubinet përzies për tuba të ujit; Gryka anti-

spërkatje për rubinetë; Valvula për kontrollimin e niveleve në cisterna; Stuva [aparate 

ngrohëse]; Korniza metalike për furra; Pjesë, të formësuara, për furra; Pjesë për furra të 

bëra nga argjila rezistente ndaj zjarrit; Grila për përdorim në zjarr; Djegës vaji; Llampa me 

vaj; Aparate për pastrimin e vajit; Pasteurizues; Djegës nafte; Instalime polimerizimi; 

Llampa projektuese; Radiatorë, elektrik; Shtylla rafinuese për distilim; Aparate tymosëse, 

jo për qëllime mjekësore; Valvula që rregullojnë qarkullimin e ajrit në ngrohës; Tymra të 

oxhakut; Reflektorë llampash, përveç për vetura apo kamionë; Aksesorë rregullues dhe për 

siguri për tuba gazi; Aksesorë rregullues dhe për siguri për aparate gazi; Aksesorë 

rregullues dhe për siguri për aparate uji; Aksesorë rregullues dhe për siguri për aparate dhe 

tuba uji ose gazi; Dhoma të pastra [instalime sanitare]; Tuba bojleri [tuba] për instalime për 

ngrohje; Rubinetë për tuba; Spirale [pjesë të instalimeve për distilim, ngrohje apo ftohje]; 

Pjekës; Aparate dhe instalime sanitare; Instalime të vaskave për sauna; Pajisje ngrohëse për 

shkrirhjen e akullit ne dritare të automjeteve, përveç për vetura apo kamionë; Tiganë 

elektrik gatimi me presion; Ventilator oxhaku; Llampa sigurie; Aksesorë sigurie për aparate 

dhe tuba uji apo gazi; Vaska për banja [sitz] ku thellësia e ujit arrin deri në ije; Furrnalta 

solare; Aparate prurëse për bojlerë ngrohës; Djegës alkooli; Fontana; Llampa për rrugë; 
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Sterilizues; Stuva [aparate ngrohëse]; Pjekës duhani; Pishtarë elektrik/llampë dore; Ngrohës 

xhepi; Drita zhytëse; Ngrohëse zhytëse; Pllaka të nxehta; Kolektor termal solar [ngrohje]; 

Valvula (Termostatike -) [pjesë të instalimeve për ngrohje]; Pajisje dhe instalime 

frigoriferike; Dhomë vetëm me guackë tualeti; Guacka tualeti; Ulëse tualeti; Aparate për 

shkarkimin e ujit në guackë; Kabinete për banjë turke, portabël; Tualete, portabël; Filterë 

për ujë të pijshëm; Instalime për tharje; Instalime dhe aparate për tharje; Aparate për tharje; 

Transmetues ujitjeje me pikim [montime për ujitje]; Llampa me rreze ultravioletë, jo për 

qëllime mjekësore; Pastrues për rubinetë uji; Urinale [pajisje sanitare]; Ventilatorë; përveç 

për vetura apo kamionë; Pompa për ngrohje; Gjeneratorë të nxehtësisë; Akumulatorë të 

nxehtësisë; Shishe për ujë të ngrohtë; Pllaka të nxehta; Ngrohës uji [aparate]; Instalime për 

ngrohjen e ujit të nxehtë; Lavamanë banjoje; Bojlerë për dhoma të lavanderisë; Tharëse 

rrobash, elektrike; Instalime për zbutjen e ujit; Instalime për filtrimin e ujit; Cisterna për 

lëshimin e ujit; Instalime për ftohjen e ujit; Instalime për përçimin e ujit; Instalime për 

pastrimin e ujit; Aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; Sterilizues uji; Instalime për 

furnizimin me ujë; Instalime për shpërndarjen e ujit; Aparate për marrjen e ujit; Qese 

njëpërdorimëshe për sterilizim; Aparate “whirpool-jet” me ujë me presion; Radiatorë me 

ngrohje qendrore; Fontana uji dekorative; Vatra/kaminë, shtëpiak; Drita të biçikletave; 

Stuva portabël me gaz, djegës alkooli; stova petroleumi; stova petroli; Furrnalta industriale; 

Instalime pastruese për kanalizim (ujë kanalizimi); Impiante për gjenerimin e energjisë nga 

mbetjet; Aparate për pastrimin e ajrit; Qarkullues ajri; Instalime për impiante të energjisë 

nukleare; Impiante për kogjenerim nuklear; Instalime procesuese për naftë dhe material 

moderues nuklear; Instalime procesuese për naftë dhe material moderues nuklear; Reaktorë 

nuklear; Gjeneratorë nuklear; Materiale të zbërthyeshme për energji nukleare; Cisterna uji 

me presion; Aksesorë të sigurisë për aparate dhe tuba uji apo gazi; Instalime për ftohjen e 

ujit; Shkëmbyes nxehtësie, përveç pjesëve të makinerive; Makineri dhe pajisje për 

oksidizim katalitik për kontrollimin e ndotjes atmosferike në ambiente industriale; 

Oksidizues termal për kontrollimin e ndotjes industriale të ajrit.  

12  Aparate për bartje përmes tokës, ajrit apo ujit, përveç veturave apo kamionëve; bartje 

nëntokë, pjesët, aksesorët, ose përbërësit e çfarëdo lloji përkatës; Mjete të transportit të të 

gjitha llojeve; përveç veturave apo kamionëve, pjesët; komponentët dhe aksesorët përkatës, 

përveç për vetura apo kamionë; tramvaj, Në tramvajë të posaçëm, Autobusë, Trolejbus dhe 

vagonë për hekurudha nëntokësore; Automjete hekurudhore, në veçanti trenë, lokomotiva, 

vagonë për transportin e pasagjerëve, njësi të energjisë; vagonë motorik dhe njëzi (dizel), 

pjesët, komponentët dhe aksesorët përkatës; Automjete motorike të çfarëdo lloji, në veçanti 

traktorë, shtypës rruge dhe aksesorët dhë komponentët përkatës; përveç veturave apo 

kamionëve; Aeroplanë; motorë të avionëve; komponentë të avionëvë; Anije, varka dhe 

motorë të anijeve dhe komponentët përkatës, urat; Automjete me motorë elektrik, përveç 

veturave apo kamionëve; aksesorët dhe komponentët përkatës, duke qenë trollejbus, 

autobusë elektrik; Automjete elektrike të veçanta/të shërbimeve, përveç veturave apo 

kamionëve; Autobusë me bateri; Automjete me ndotje zero, duke qenë autobusë me vende 

karburanti (autobusë me emetim/ndotje zero); automjete elektrike për shfrytëzim minerar; 

automjete hibride, përveç veturave apo kamionëve, pjesët, komponentët dhe aksesorët 

përkatës; Motorët për tërheqje të të gjitha llojeve dhe pajisjeve elektrike për tërheqje për 

mjete të transportit tokësor; nëntokësor ose hekurudhor; Pajisje elektrike për tërheqje për 

transport elektrik të të gjitha llojeve; Motorët për tërheqje të të gjitha llojeve për transport; 

Invertues i tërheqjes për format e transportit; Konvertues për ngasjen kryesore dhe 
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ndihmëse dhe konvertues voltazhi për automjetet tokësorë; vagonët e metrove dhe mjeteve 

lëvizëse në hekurudhë të të gjitha llojeve; Motorë elektrik për transport të të gjitha llojeve; 

Pedale të biçikletave; Pjesë strukturore të biçikletave; Korniza për biçikleta, çikleta; Pjesë 

(pirun) lidhëse e pjesës së përparme të biçikletave, çikleta; Frenj për biçikleta, çikleta; 

Rrota për biçikleta, çikleta; Disqe për frenim për automjete tokësore; përveç për vetura apo 

kamionë; Pirun [fork] [pjesë biçikletash]; Dorëza për biçikleta, çikleta; Goma pa tuba 

[goma] për biçikleta, çikleta; Goma [goma] biçikletash; Tuba të brendshëm për biçikleta, 

çikleta; Veshje e jashtme për goma pneumatike [goma]; Mjete për riparimin e gomave; 

Arrna për tubat e brendshëm të gomave; Pompa për biçikleta, çikleta; Korniza e rrotave për 

rrotat e biçikletave, çikletave; Pjesë montuese për rrota; Pjesë mbështetëse për rrota; Pedale 

për çikleta; Zinxhirë për biçikleta, çikleta; Marsh për biçikleta; Kunj për ndërrimin e 

shpejtësive në automjete tokësore, përveç për vetura apo kamionë; Motorë të 

motoçikletave; Mbajtëse biçikletash; Stabilizues biçikletash; Pasqyra anësore për 

automjete, përveç për vetura apo kamionë; Rimorkio për transportimin e biçikletave; Ulëse 

për fëmijë për përdorim në automjete; Pajisje kundër vjedhjes për automjete; Mbajtëse 

biçikletash; Rrjeta bagazhi për automjete; Shporta të përshtatura për biçikleta; Çanta të 

përshtatura për biçikleta; Kafazë për shishe uji për biçikleta; Shalë të çikletave; Mbulesa 

për shalë të biçikletave; Pjesët lëvizëse [drive trains] të biçikletave [pjesë të biçikletave]; 

Baza e pjesës për dorëza [pjesë të biçikletave]; Automjete të veçanta, duke qenë kamionë 

pirunierë ose kamionë ngarkues, kamionë ngritës, automjete spërkatëse; bobina për tuba 

gome; automjete të frigoriferuara; automjete të përshtatura për qëllime ushtarake; përveç 

veturave apo kamionëve; Karrocë për ndërrim këndi; Automjete dëbore; automjete të 

kontrollueshme nga larg, përveç veturave apo kamionëve; boshtet për automjete, përveç për 

vetura apo kamionë; automjete për fjetje; kutia e ndërruesit të shpejtësive për automjete 

tokësore, përveç veturave apo kamionëve; Trupat e automjeteve; përveç veturave apo 

kamionëve; pjesë për konvertimin e ndërrimit të shpejtësive për automjete tokësore, përveç 

veturave apo kamionëve; Vagonë për teleferikë; Tramvajë pastrues; Automjete uji; 

Automjete me jastëk ajri; Rrota për automjete tokësore; përveç për vetura apo kamionë; 

shasi automjetesh; përveç për vetura apo kamionë; Dyer për mjetet e transportit, përveç për 

vetura apo kamionë; Ulëse për automjete, përveç për vetura apo kamionë; Tapiceri për 

automjete përveç për vetura apo kamionë, Rrota, Boshte, Shiritë për pjesën e rrotave; 

Frenjtë; përveç për vetura apo kamionë; zhurmëmbytës, përveç për vetura apo kamionë; 

disqe frenimi; përveç për vetura apo kamionë;  

13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e eksplozivëve të 

amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; Acetil 

nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i  pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 
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gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara.  

14  Metale të çmuara dhe imitimet e tyre; Xhevahire, gurë të çmuar; Instrumentet 

horologjike dhe kronometrike; Bexhe të çmuar nga metali; Shkëmb i përbërë nga silici 

[Agates]; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Spirancë [orën dhe bërja e orëve]; Kunjat që janë 

bizhuteri; Byzylyk [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orë dore; Ora atomike; Kallëp nga metalët e 

çmuar; Bizhuteri prej qelibari të verdhë; Broshe [stoli]; Buste nga metalet e çmuara; Një 

lloj specifik i orës [Chronographs] [ora]; Kronoskop; Stoli Cloisonne [metodë e lashtë për 

dekorimin e objekteve metalike]; Diamante; Penjë nga metalet e çmuara; metalet e çmuara, 

i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar; Gurët e çmuar; Orë dhome dhe orë dore, elektrike; 

Fildish [stoli, bizhuteri (Am.)]; Cilindra [ orë dhome dhe bërës të orave]; Figurinë e 

metaleve të çmuara; Linjit gjysëm i çmuar, i papërpunuar ose gjysëm i punuar; Zbukurimet 

e jet; Ari, i papastër ose i rrahur; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Qafore[stoli]; 

Xhevahire të kapelës; Element kimik nga metali [Iridium]; Kutitë e metaleve të çmuara; 

Zinxhirët [bizhuteri]; Metalet për krevatë; Këmbët lidhëse; Stolitë për krevatë; Punimet e 

artit të metaleve të çmuara; Argumentet e bakrit; Lidhjet e metaleve të çmuara; Marzheta; 

Medalje; Medalijon [stoli]; Monedha; Vathë; [xhevahire]; Element kimik nga metali 

[Osmium]; Paladium; Perlat e bëra nga ambroidi [amberi i shtypur]; Rruaza për të bërë 

bizhuteri; Perlat [stoli]; Platin [metal]; Rodium; Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Ruten; 

Unaza kyçe [xhingla ose medalijon]; Mbajtëset e xhevahirit; Kunjat zbukuruese; 

Zbukurimet [stoli, bizhuteri (Am.)]; Xhevair; Xhevahire këpucësh; Argjend, i papastër ose i 

rrahur; Fije argjendi; Argjendi i pastruar [tela argjendi]; Mjet për tregimin e orës me 

ndihmën e diellit; Gurë Spinel [gurë të çmuar]; Statujat e metaleve të çmuara; Kohëmatës; 

Xhuto bizhuteri [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Ora dore; Ora dhome; Rrip ore; Mbajtëset 

për ora dhe për orëbërje; Mbajtës për ora dhome; Mbajtës për ora dore; lavjerrës [orë 

dhome – orë bërës]; Majtës pvr ora [praqitje]; Paisje (spirale e brendshme) e orës; Xhama 

orash; Orë xhepi; Varëse; Lëvizës për orë dhome dhe orë dore; Akrepat e orës; Orë me zile; 

Mekanizmi i orës; Instrumente për kohë; Kontrollues orësh [orë elektronike]; Ora dhome 

dhe mjetet e bërjes së orës, ora dhome.  

15  Instrumente muzikore, harmonikë; Flautë/Fyll ; Harmonikë [Bandonions]; Baset 

[instrumente muzikore]; çapare; Kandela për instrumentet muzikore; Harqet për 

instrumentet muzikore; Paisje për instrumente muzikore; Flokë për harqe për instrumentet 

muzikore; Shkopinj për harqe për instrumentet muzikore; [trumpeta] Buccins; Trombë; 

Njomës për instrumentet muzikore; Tela për instrumentet muzikore; Organët lëvizëse; 

Gajdja; Instrumentet muzikore elektronike; Flautat; Mbajtëset e instrumenteve muzikore; 

Violinat; Gitaret; Arimba [instrumente muzikore]; Atje Gongu; Harpa; Telat e harpës; 

Harmonikat; Harmonikë e vogël [Harmoniums]; Trumpeta [instrumente muzikore]; Huqin 

[violina Kineze]; Tingëza; Mjetet për vendosjen e mjekrës në violinë; Klarinetë; Piano; 

tastier për instrumente muzikore; Telat e pianos; Tastet e pianos; Pianot; Basat e dyfisht; 

Lloj harmonike[Concertinas]; Harkore; Rrathë të shpuar muzikor; mandolina; Harpa të 

çifutëve [instrumente muzikore]; Pipëz për instrumente muzikore; Sintezuesit e muzikës; 

Fletat e muzikës [piano]; Mbajtës për instrumente muzikore; Aparate për këthimin e fletave 
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muzikore; Pupitër; Saksofon; Okarinë; Organ; Tumpani; Këmbëza për instrumente 

muzikore; Piano; Pipa [kitare Kineze]; Saksofon [instrument muzikor]; Paisje për kitare 

[Guitar picks]; Trombon; Mbështjellës për instrumente muzikore; Tela për instrumente 

muzikore; Instrumente muzikore me tela; Saksofon; Këmbana [instrumenet muzikore]; 

Sheng [instrument kineze frymore]; Kuti muzikore; Urat për instrumente muzikore; Mjete 

metali [instrumete muzikore]; Çekiçët akordues; Suona [trumpeta kineze]; Shkopinjët për 

dirigjim; Bateri Tom-toms; Trupi i rrethit; Tastjerat për instrumente muzikore; Rregulluesit 

e intesitetit për pianot mekanike; Trekëndëshi orkestral [instrumente muzikore]; Cipa për 

bateri; Bateritë [instrumente muzikore]; Daulle; Shkopinjët e baterive; Trumpetat; Valvulat 

për instrumente muzikore; Violat; Tubat e erës për organ; Kunjat për instrumente muzikore;  

Ksilofon; Instrument muzikor me tela (Zinthers).  

16  Letër dhe karton; Materie e shtypur; Material për lidhje të librave; fotografitë; Material 

dhe artikuj të zyrës (përveç mobiljeve); Ngjitëse për material të zyrës apo për përdorim 

shtëpiak; Materiale të artistëve dhe të vizatimit; Brushat për pikturim; Materialet mësimore 

(përveç aparateve); Fletë plastike, filma dhe çanta për ambalazhim dhe paketim; Blloqe 

printimi të tipit të printimit; material biroteknik; Makina shkrimi dhe artikuj të zyrës 

(përveç mobiljeve); Materiale udhëzuese dhe mësimore (përveç aparateve); Materiale 

plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe 

printimi; Çanta të mbeturinave të letrës ose të plastikës; Peceta të letrës për heqjen e grimit; 

material dekorues ngjitës; Pllakat e adresave për makinat e adresimit; Vulat e adresave; 

Makinat e adresimit; Regjistratorë për letrat; Skedarë për dokumente [material biroteknik]; 

album me copa të ngjitura; almanakë; Njomëzues [artikuj të zyrës]; Kartat e njoftimeve 

[material biroteknik]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele 

arkitektonike; Tabela llogaritëse; Manshetë për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit; 

Atlase; Etiketa ngjitëse [material biroteknik]; Kapëse të parave; Njomëzues [artikuj të 

zyrës]; material biroteknik (kabinete për -) [artikuj të zyrës]; tepihë për gota të birrës; 

Piktura; Piktura [foto], me ose pa kornizë; Mostrat biologjike për përdorim në mikroskopi 

[material mësimor]; skica të projekteve; lapsa; Mbajtësit e lapsave; Mprehës të lapsave; 

Makina për mprehjen e lapsave, elektrike apo joelektrike; jastëkë [material biroteknik]; 

pamflete; dërgem të letrave; Tabaka me letra; Pulla; fletore; Material për lidhjen e librave; 

Spangot për lidhjen e librave; Aparatet dhe makinat për lidhjen e librave [pajisjet e zyrës]; 

Metrazhe për lidhjen e librave; materiale për lidhje të librave; lidhjet e librave; skajet e 

librave; nevojat e zyrës; Kapëset e letrave; Libra komik; Diagramet; Mbajtësit e 

dokumenteve [material biroteknik]; Regletet e printerëve; Elektrotipet; Blloqe printimi; 

Fletët me ngjyrë për makinat riprodhuese të dokumenteve; Fletët me ngjyrë për dyfishues; 

Batanije të printerëve, jo prej tekstili; Lloje të printerëve; Lloje të printerëve; Mbulon 

[shkrimi]; Biletat; Etiketa të letrës ose kartonit; Kutitë e shablloneve; Flamuj të letrës; 

Regjistratorët [material biroteknik]; Shirita lidhës [libërlidhës]; Shirita me ngjyrë; Shirita 

me ngjyrë për printerë të kompjuterëve; Shirita për makinat e shkrimit; Kalemë për shirita 

me ngjyrë; Chromos; Enë për ftohës të ujit (- e artistit); Kutitë e ngjyrës [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Tabaka të ngjyrave; mbajtës të lapsit; kapëse të lapsit; kuti të lapsit; 

lapsa [artikuj të zyrës]; Fshirëse të lapsave; Fletët e letrës ose të plastikës për kontroll të 

lagështisë për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina [statuja të vogla] të letrës; Letër 

filtrimi; Pengesa për gisht [artikuj të zyrës]; Xhama shkrimi për zyrë apo për qëllime 

shtëpiake; Mbështjellës të shisheve nga kartoni ose letra; Mbështjellës të shisheve nga 

kartoni ose letra; Lëngu korrigjues [artikuj të zyrës]; Buletinet; Film plastik për 
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mbështjellje; Fletët nga celuloza e rikuperuar për mbështjellje; Argjilat për modelim 

(kallëpet për -) [materialet e artistëve]; Formularët, e shtypur; Fotografi [të shtypura]; Foto-

gravura; Metra postare për përdorim zyre; Stilografë; Tabaka për klasifikimin dhe 

numërimin e parave; Hartat gjeografike; Librat e këngëve; Globuset tokësore; Kartolinat; 

Printime grafike; Riprodhimet grafike; Gjilpëra për skalitje; Pllaka gdhendëse; gravura; 

Pasta dhe ngjitësit e tjerë për zyre ose shtëpi; Kapës elastik për zyre; Shirit Gummed 

[material biroteknik]; Pëlhurë me gomë për material biroteknik; Stenda për stilolapsa dhe 

lapsa; Manualet [doracakët]; Pajisjet e etiketimit me dorë; Mbështetëse e dorës për piktorët; 

Shtynat për kapje - teftericë [artikuj të zyrës]; Hektografe; Seksionet histologjike për 

qëllime të mësimdhënies; Letër nga pulpi i drurit; Tabela nga pulpi i drurit [material 

biroteknik]; Zarfat [material biroteknik]; Kutitë me kapakë nga kartoni; Filtrat e kafesë nga 

letra; kalendarë; Slitat nga letra; Kartela të skedarëve; Hartat; Etiketat për kartat e indeksit; 

Tubat e kartonit; Katalogjet; Shirita vetë-ngjitëse për zyrë ose shtëpi; Aparat për montimin 

e fotografive; Pastat dhe ngjitësit e tjerë për zyre ose për qëllime shtëpiake; Shirita ngjitës 

për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shirit ngjitës -) [artikuj i zyrës]; dërrasa 

me mbërtheckë; Çanta për gatim në mikrovalë; Letër karboni; Letër për kopjim [material 

biroteknik]; Shirita korrigjues [material i zyrës]; Ngjyrë për korrigjim [heliografi]; Shtypës 

të kredi kartelave, joelektrike; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave; Maje për 

lapsa kimik; Lakore franceze; Çantat e letrës; Materialet mësimore (përveç aparateve); 

Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; shënues i faqeve (bookmark); 

shkronja çeliku; Letër ndriçuese; litografi; Punime litografike të artit; Gurët litografikë; 

Shpues të vrimave për zyrë; Kartat e shpuara për makina Jacquard; Shpues të gropave 

[artikuj të zyrës]; Letra për blotim; Lidhësa me fletë të gjata; Paketat me flluska plastike për 

mbështjellje ose paketim; Brusha të artistëve; Kanavacë për pikturë; Paleta për piktorë; 

cilindër për ngjyrosje të shtëpisë; Easelët e piktorëve; Shkumësi për shenjëzim; Fllomasterë 

për hijezim; Krahëri për gravim; shabllonet; Mbajtësit majave të lapsave; Pasta për 

modelim; Materialet për modelim; Plastikë për modelim; Argjila për modelim; Dylli për 

modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse me muzikë; fletore për skicim; 

Aparatura për numërim; oleografe; Sortues të dosjeve [artikuj të zyrës]; Pantografe 

[instrumente vizatimi]; Letra; Letër elektrokardiografike; Letra për makinat e regjistrimit; 

Material biroteknik; Shiritat dhe kartat nga letra për regjistrimin e programeve 

kompjuterike; Shirita të letrës; Fletë të letrës [material biroteknik]; Materiale filtrimi [letër]; 

Peshqirët e fytyrës nga letra; Peshqirët e letrës; Modele nga letra; Mbulesa të vazove nga 

letra; Hapës të letrave; Fjongo të letrës; Peshqir letre; Shami letre; Qese letre konike; 

Kartoni; Lapsa për pikturim; Letra për kopjim; Pëlhurë për kopjim; Letër pergamene; Vula; 

postera; Dollapë nga letra ose kartoni; Pano ose letër reklamuese nga letra ose kartoni; Film 

ngjitës nga plastika, i zgjërueshëm, për paletizim; Dekorime nga letra; Portrete; Kartolina; 

prospekte; Produkte të fshirjes; Fshirës të gomës; Gërmuesit (fshirës) për zyrat; Mburoja 

fshirëse; skalitje; Letra për radiograme; Ditare (libra); Kuti të pasaportave; Tabela të 

vizatimit; Lapsa për vizatim; Gjilpëra gjurmuese për qëllime të vizatimit; Kunjat shtytëse; 

Katrorë në formë T për vizatim; Kurora; Buletinet; Indekset; Kontenjerë të kremës nga 

letra; Kartat të shkëmbimit përveç për lojëra; Fletët absorbuese prej letre ose plastike për 

paketimin e produkteve ushqimore; Shabllonët [material biroteknik]; Kutitë e kartonit ose 

letrës; Ballina nga libreza të çeqeve; Lapsa ardëz; Tabela të shkrimit; Tabelat të shenjëes 

nga letra ose kartoni; Mburoja [vulat e letrës]; Shkumës të rrobaqepësve; Shumëfishues 

[material biroteknik]; Modele për rrobaqepësi; Modele për të bërë rroba; Drejtues të 
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sirtarëve nga letra, i parfumuar ose jo; Fijet; Fijet e arit; Komplet i lapsave; Instrumentet e 

shkrimit; Librat për shkrim ose vizatim; Shkumës për shkrim; portofol për shkrim; Makina 

shkrimi, elektrike apo joelektrike; Kuti për shkrim [komplete] ; Brusha për makina shkrimi; 

Bloterë; Publikimet e shtypura; Pllakat e shablloneve; Mostra të dorëshkrimit për kopjim; 

Furnizime shkollore [material biroteknik]; Shirita vetë-ngjitëse për zyrë ose për përdorim 

shtëpiak; Kornizat për kompozim [printim]; Raftet e stallave [printim]; Dylli për 

ngjitje/mbyllje; Makinat për ngjitje për zyrat; Komponimet ngjitëse për material të letrës; 

Meshë për ngjitje; Vulat [vulat]; Letër argjendi; Stilolapsa çeliku; Mbajtëse të fotografive; 

Pasta ngjitëse për ngjitës për zyrë ose për përdorim shtëpiak; Stitit [shkumës i 

rrobaqepësit]; Mbajtësit për vulat [vulat]; Kutitë për vulat [vulat]; Jastëkët për vulat; 

Mbajtësit e vulave; Printimet [gravura]; Dizajne të qëndisjes [modele]; Ngjyra; Shishe të 

ngjyrave; Gurë të ngjyrave; Shkopinj me Ngjyra; Mbulesa të letrës; Mbulesa të tavolinës 

prej letre; Letër higjenike; Komplete për shtypje, të lëvizshëm [artikuj të zyrës]; Materiale 

transparente [material biroteknik]; Ngjyra indiane; Makinat për mbylljen e zarfave, për 

zyra; Jastëk të letrës; Çanta [zarfe, çanta të vogla] të letrës ose plastikës, për paketim; 

Artikuj të kartonit; Materiali i paketimit i bërë nga niseshte; Letër ambalazhi; duplikatorë; 

Aparatet dhe makinat e mimografit; vizoret; Aparatura për vinjetim; Fleta viskoze për 

mbështjellje; Letër me dyll; Dërrasat e zeza; Shkopinj për kompozim; Fshirës të tabelave të 

shkrimit; Materiale vizatimi; Libra skicimi; Komplete për vizatim; Katrorë për vizatim; 

Tregues (dëftues) për tabelë, jo elektronik; Tabela të shtypura; Grirëse letre për përdorim në 

zyrë; Kapëse (tefterica) për zyra; Numrat [tipi]; Shirita cigar; Kompas për vizatim.  

17  Gomë e papërpunuar dhe gjysëm e përpunuar, substancë e fortë plastike [gutta-percha], 

gomë, mikë [silikat] dhe zëvendësuesit për të gjitha këto materiale; Plastikat dhe rrëshirat 

në formën e nxjerrë nga prodhimi; Paketimi, materiale ndaluese dhe izoluese; Gypa,tuba 

fleksibil jo nga metali; Goma, substancë e fortë plastike [gutta-percha], gomë, azbest, Mika 

[silikat] dhe mallërat e bëra nga këto materiale, jo të përfshira në klasat e tjera, përveç atyre 

për automjete për udhëtarë dhe kamionë; Plastikat në formën të nxjerrë për përdorim në 

prodhim, përveç për vetura dhe kamionë; Paketimi, materialet ndaluese dhe izoluese, 

përveç atyre për vetura dhe kamionë; Tuba fleksibil, jo nga metali; Rrëshira akrilike 

[produkte gjysëm të përfunduara]; Paisje të tubave me presion të lartë, jo nga metali, përveç 

atyre për vetura dhe kamionë; Mbushësit e hapsirave të zgjeruara, përveç atyre për vetura 

dhe kamionë; Hallka plotësuese/mbështetëse, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Hallka 

mbështetëse për dyer dhe dritare, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Jopërçues [izolues]; 

Fije elastike, jo për përdorim në tekstil; Substanca për izolimin e ndërtesave kundër 

lagështisë; Materialet e forta izoluese, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Substanca 

sintetike të filtrimit ose shkuma gjysëm të procesuara, përveç atyre për vetura dhe kamionë; 

Gypi për ujitje; Pëlhura tekstil me fije qelqi për izolim; Tekstil me fije qelqi për izolim; 

Lesh xhami për izolim; Mika [silikat], të papërpunuara ose pjesërisht të përpunuara; Goma 

të papërpunuara ose pjesërisht të përpunuara, përveç veturave ose kamionëve; Brezat e 

kapakëve të foreleve të forta të gomës; Fije prej gome, jo për përdorim në tekstile; Valvulat 

e gomës, përveç makinave ose kamionëve; Zgjidhje gome; Korniza prej gome për 

mbrojtjen e pjesëve të makinave, përveç atyre për vetura ose kamionë; Frenat e gomës; 

Absorbuesit Shock të gomës, përveç veturave ose kamionëve; Unaza prej gome, përveç 

atyre të veturave ose kamionëve; Litarët e gomës; Mbeturina gome; Materialet për 

vendosjen e frenave, që janë produkte gjysëm të gatshme, përveç atyre për vetura ose 

kamionë; Ebonit [vullkanit]; Izolatorët e konduktimit elektrik, përveç atyre për vetura ose 
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kamionëve; Izolatorë për gjurmët hekurudhore; Materialet izoluese, përveç atyre për vetura 

ose kamionë; Ngjyra izoluese, përveç atyre për vetura ose kamionë; Traka izoluese, përveç 

atyre për vetura ose kamionëve; Pëlhurë izoluese që krijohet nga shtypja e leshit ndaj një 

tekstili tjetër me lagështi apo nxehtësi, përveç atyre për vetura ose kamionëve; Llak izolues; 

Fleta izoluese prej metali, përveç atyre për vetura ose kamionë; Materiale izoluese; Doreza 

izoluese; izolues; Izolatorë për kabllo; Transformatorë (Vaj izolues për -); Vajra izolues, 

përveç atyre për vetura ose kamionë; Letër izoluese; Suva izolues; Gomë e lëngët; Mastikë, 

përveç asajë për vetura ose kamionë; Shirita ngjitës, përveç letrës dhe jo për qëllime 

mjekësore ose shtëpiake; Fibrat e karbonit, përveç atyre për vetura ose kamionë; Rrëshira 

artificiale (produkte gjysëm të përpunuara), përveç veturave ose kamionëve; Substancat 

plastike gjysëm të përpunuara, përveç atyre për vetura ose kamionë; Fijet e materialeve 

plastike, jo për përdorim të tekstilit, përveç veturave ose kamionëve; Shtresë plastike, 

përveç se për ambalazhim, përveç veturave ose kamionëve; Mbulesa plastike për qëllime 

bujqësore; Fijet e materialeve plastike, jo për përdorim të tekstilit; Linjat e tufës, përveç 

makinave ose kamionëve; Latex [gomë]; Kompozime kimike për riparimin e rrjedhjeve; 

Gypa nga kanavasa, përveç për vetura ose kamionë; Materiale për përforcimin e tubave, 

përveç atyre për vetura ose kamionë; Paketimet e përbashkëta për tuba, përveç atyre për 

vetura ose kamionë; Lesh mineral (izolues), përveç atyre për vetura ose kamionëve; 

Kompozime për parandalimin e nxehtësië; Kopozim për parandalimin e rrezatimit të 

nxehtësisë; Letër për kondesatorë elektrik, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Mbushje e 

gomës ose plastikës; Materiale mbyllëse nga goma dhe plastika, përveç atyre për vetura dhe 

kamionë; materiale për vendosje në tuba, jo nga metali, përveç atyre për vetura dhe 

kamionë; Kryqëzues për gypa jo nga metali, përveç atyre për vetura dhe kamionë; materiale 

për izolimin e zërit, përveç atyre për vetura ose kamionë; Lesh (skorje-) [izolues]. Gypa për 

ujitje nga tekstili; Gypa fleksibil për ujitje, jo nga metali, përveç atyr për vetura dhe 

kamionë; Penj saldues nga plastika, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Ndalesa 

lëndruese kundër ndotjes, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Shirita vet-ngjitës, përveç 

atyre për letra për shrkim dhe jo për shkaqe mjekësore ose shtëpiake; Perde për mbrojtje 

nga azbesti; Gomë sintetike, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Pastruesit e gomave ose 

fijet e vulanizuara, përveç atyre pr makina dhe kamionë; Valvulat e gomës ose fibra të 

vullkanizuara [India], përveç atyre për vetura ose kamionë; Çanta [zarfat, portfolio] prej 

gome, për paketim; Çarçafë të viskozë, përveçse për ambalazhim, përveç atyre për vetura 

ose kamionë; Fibra e vulkanizuar [fibra]; Materialet për ruajtjen e nxehtësisë, përveç atyre 

për vetura ose kamionë; Vula, përveçse për vetura ose kamionë; Acetat celuloze, gjysmë i 

përpunuar; Izolues në formë cilindri, përveç atyre për vetura ose kamionë.  

18  Lëkura dhe imitimet e lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale, jo të përfshira në 

klasat e tjera, pëveç atyre për vetura dhe kamionë. Lëkurat e kafshëve, lëkura të kafshëve të 

përpunuara për përdorim të njerëzve, të ndryshme nga ato për vetura dhe për kamionë; 

Mbathje sporti dhe çanta për udhëtim; Ombrella dhe çadra dielli; Shkopinj për ecje; 

Kamzhik, pajime të kalit dhe takme kuajsh; Çanta diplomatike; Transportues për foshnje; 

Përparëse për bartjen e foshnjave; Çanta plazhi; Veshje për kafshët shtëpiake; Shkopinjë 

për ngjitje; Pajisje të shporetit; Kuleta; Çanta për kampe; Kamosh, përveç lëkurës së dhisë 

së egër për pastrim, përveç për makina ose kamionë; Kid (lëkurë), përveç për makina ose 

kamionë; Valixhe e vogël lëkure; Kuti nga lëkura ose shtresë lëkure; Çanta nga rrjeta për 

pazare, përveç për vetura dhe kamionë; Çanta për pazare;  Mbështjellës lëkure për susta, të 

ndryshme nga ata për vetura dhe kamionë; mbulesa nga gëzofi, të ndryshme nga ato për 
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vetura dhe kamionë; Ombrella ose korniza e çadrës; Çantë shpine; Copëza për kafshët 

[parzmore]; Portofol; Pajimet e kafshëve; Lëkurë (Goldbeaters-); Pjesë prej gome për 

mbajtësa; Kollare për kafshët; Valixhet; Valixhe të vogla; Mbajtëse valixhesh, të ndryshme 

nga ato të makinave ose kamionëve; Çanta dore; Vegëzat e çantave të dorës; Lëkura e 

kafshëve të therura, përveç atyre për makina ose kamionë; Lëkurat e çara, përveç për 

makina ose kamionë; Këpucë kali; Kutitë e kapelave prej lëkure; Çanta për lojëra [pajisje 

gjuetie]; Mbajtëset e kartelave [mbajtëset e shenimeve]; Mbajtëse nga lëkura ose shtresë 

nga lëkura; Kutitë e fibrave të vullkanizuara; Portfolio me rrjetë dhe zinxhir; Shiritat e 

zinxhirit, prej lëkure; Çanta për veshje për udhëtime; Cat o' nine tails [mjet për dënim 

fizik]; Mbrojtës për gjunjë për kuaj; çantë tualeti, jo të montuara; Lëkurë, e papunuar ose 

gjysmë e punuar, përveç për makina ose kamionë; Fije lëkure; Rripa (Lëkurë -); Lëkure 

imitim, përveç makinave ose kamionëve; Qerpikët e qenve; Shtresë nga lëkura; Rripat e 

lëkurës [takëme kuajsh]; Shiritat e lëkurës; Lidhëse lëkure; Valvulat e lëkurës; Rripat për 

pajisjet ushtarake; Gryka; Zbukurime lëkure për mobilje; Mbulesa mobiljesh prej lëkure; 

Moleskin (imitim i lëkurës), përveç makinave ose kamionëve; Mabjtësemuzikore; 

Kamzhik; Lesh (lëkurë e kafshëve), përveç makinave ose kamionëve; Batanije për kuaj; 

Kapistër; Kollaret e kuajve; Ombrella; Mbajtës Ombrellash; Valixhet e udhëtimit; 

Komplete udhëtimi [artikuj lëkure]; Çanta udhëtimi; [pjesët e hides]; Çanta shpinde; Çanta 

për Alpinistë; Shala për kalërim; Këmbëza për kalërim; Mbulesa për kuaj për kalërim; 

Mbërthime për kalërim; Takëme kuajsh; Pafta[takëm]. Mbështjellës ombrelle; Korniza për 

Ombrella ose çadra dielli; Unaza ombrella; Shkopinjë ombrelle për ecje; Baston; Valixhe 

udhëtimi me rrota; Lëkurë, përveç asajë për vetura dhe kamionë; çantë e vogël me një rrip; 

Paisje për kuaj (e vendosur në pjesën e gojës); Mbulesë për kalërim; Çantë nga lëkura, për 

paketim; Çanta për mjete, e zbrazët; Kanalë për përgatitjen e salçiçeve; Rripa për kalërim; 

Kapistall; Kapistër; Vazhdë [Takëm]; Çantë shpine, çantë gjoksi; Valixhe udhëtimi, rripa 

për mbajtjen e parave, çantë ushtarak  

19  Materiale ndertimi (jo metalike); Tubat e ngurtë jometalik për ndërtim; Asfalt, katran 

dhe bitum; Ndërtesa jo metalike të transportueshme; Monumente jo metalike; Tubat e 

gypit, jo prej metali; Instalimet e parkimit të biçikletave, jo prej metali; Tubacione gërryese, 

jo prej metali; Alabaster; Xhami Alabaster; Aquaria [struktura]; Zhavorr akuariumi; Rërë 

akuariumi; Materiale për përforcim, jo prej metali, për ndërtim; Llaç asbest; Çimentoja e 

azbestit; asfalt; Asfaltim; Qepenë [jashtë], jo prej metali dhe jo prej tekstili; Kabanas jo prej 

metali; Pishtarë, jo prej metali, jo-ndriçues; Trarët jo metalikë; Kasollet; Shajak/rrip për 

ndërtimin; Xham ndërtimor; Dru ndërtimor; Materiale ndërtimi, jo prej metali; Panele 

ndëritmore jo metalike; Gur ndërtimor; Objekte, jo metalike; Rezervuarë të muratorisë; 

Kuarci; Betoni; Elemente për ndërtim të betonit; Latimi, jo prej metali, për beton; Agjentë 

lidhës për të bërë gurë; Bitum; Produkte bituminoze për ndërtim; Veshje bituminoze për 

kulm/mbulesë; Dërrasat [dru për ndërtim]; Kuti të letrave të muraturës; Rrënojat/mbeturinat 

ndërtimore; Bustet prej guri, betoni ose mermeri; Mbulesa jo-metalike të çatisë; Mbulesa jo 

metalike; kulmi, jo prej metali, që përmban qelizat solare; Tjegullat jo metalike për kulm; 

Ulluqet e kulmit, jo prej metali; Fshesat [zdrukthëtari]; Dërrasat e kulmit; Dritaret në kulm; 

Shtyllat e ankorimit, jo prej metali; Dru i mbushur; Monumente jo metalike; Xhami i 

sigurisë; Tubat e kullimit, jo prej metali; Tubat e rrethojës, jo prej metali; Nyjet 

hekurudhore jo metalike; Kabinat e spërkatjes së bojës, jo prej metali; Dritare jo metalike; 

Qemerët, jo prej metali; Qepenët, jo prej metali; Kornizat e dritareve jo metalike; Xhami i 

dritareve, për objektin; Shtëpitë e parafabrikuara [komplete]; Materialet ndërtimore 
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refraktare, jo prej metali; Statuja të gurit, betonit ose mermerit; Rrjetet kundër insekteve 

(jo-metalike); Dyert e palosshme, jo prej metali; Kallami (i aglomeruar -) [material 

ndërtimor]; Dru venir; Dyshemetë jo metalike; Pllaka përkujtimore, jo prej metali; 

sharmak; balustrada; gjeotekstilet; skelat; Korniza për ndërtim, jo metal; Kornizat jo 

metalike; Sera, të transportueshme, jo prej metali; Korniza hortikulturore jo metalike; 

Këllëpe të shkritores [këllëpet], jo prej metali; Llaçi; gjipsi; Latimi, jo prej metali; Dritare 

qelqi; Granula qelqi për shënimin e rrugës; Xhami i pllakave [dritare] për ndërtim; Varreza 

[monumente], jo prej metali; Kuti për varrit, jo prej metali; Varret jo metalike; Pllaka të 

varrit, jo prej metali; Gur varri; Stela prej guri, jo prej metali; Granit; Furra shpërthimi 

(Çimento për -); Druri i prodhuar; Dru i derdhur; Dru, gjysmë i punuar; Dru për të bërë enë 

shtëpiake; Xylolith; Venir; Listella të drurit; Pllakë druri për ndërtim nga kompensati; 

Shtrim druri; Panelle të drurit; Kotece, jo prej metali; Lesh xhami [ndërtim]; Grilë 

dritaresh, jo prej metali; Pllaka, jo prej metali, për ndërtim; Platformat, të parafabrikuara, jo 

prej metali; Gëlqere; Argjilë gëlqerore; Guri gëlqeror; Enë të oxhaqeve, jo prej metali; 

Kapak i oxhakut, jo prej metali; Qoshe të objekteve, jo prej metali, për ndërtim; Çelik të 

këndit, jo prej metali; Qoshe të kulmit, jo prej metali; Argjili i poçarit [lëndë e parë]; 

Zhavorr; Dritare me xham të errësuar; Kaptazh të drenazhit [valvola], jo prej metali ose 

plastike; Valvulat e gypeve të ujit, jo prej metali ose plastike; Tapë [e ngjeshur]; Shtigje 

patinazhi [struktura jo metalike]; Punimet e artit prej guri, betoni ose mermeri; Guri 

artificial; Lathat jo metalike; Boshtet [struktura jo metalike]; Paleta, jo prej metali; 

Barrierat kundër goditjes, jo prej metali, për rrugët; Gypa, jo prej metali, për ventilim dhe 

instalime të ajrit të kondicionuar; Pllaka ndriçimi; Çimento magnezi; Xhade e asfaltuar; 

Portika, jo prej metali, për ndërtim; Kasolle; Mermer; Shtylla (shufra), jo prej metali; 

Veshjet e murit, jo prej metali, për ndërtim; Llaç për ndërtim; Mozaikët për ndërtimin; 

Dritaret e krahut, jo prej metali; Çimento për furra; Olivin për ndërtim; Letër për ndërtim; 

Karton për ndërtim; Parket për dysheme; Dërrasat e parketeve; Zifti; Palisada, jo prej 

metali; Blloqe shtrimi, jo prej metali; Shtylla të çimentos; Shtylla, jo prej metali; Kolona 

reklamuese, jo prej metali; Pllaka të çimentos; Pllaka shtrimi, jo prej metali; Pllaka për 

dysheme, jo prej metali; Porfiri [guri]; Veshje [materiale ndërtimi]; Platformat e lëshimit të 

raketave, jo prej metali; Kallëpe, jo prej metali, për kornizat; Shkumës i papërpunuar; Gypa 

ranor; Gypa të ngurtë, jo prej metali [ndërtimi]; Rërë, përveç rërës për shkritore; Rërë 

argjendi; Gur ranor për ndërtim; Mbulesa të pusetave, jo prej metali; argjilë zjarrduruese; 

Rrasë; Pluhur i rrasave; Kallamet për ndërtim; Shllak [material ndërtimor]; Guri i klinkerit; 

Lëndë e sharruar; Dimshinj (oxhak), jo prej metali; Buhari oxhaku; Gypa të oxhakut, jo prej 

metali; Stallë për derra; Pervaz, jo prej metali; Pishinat [strukturat jo metalike]; Dok 

lundrues, jo prej metali, për ankorim të anijeve; Dhomëza për punë ndërtimore nën ujë; 

Shenjat jo-ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali; Panele sinjalizuese, jo-ndriçuese dhe 

jo-mekanike, jo prej metali; Silos, jo prej metali; Mbulesa kulmi; Kompensatë; Dërrasa për 

zhytje, jo prej metali; Pilate jo metalike; Stallat, jo prej metali; Statuja prej guri, betoni ose 

mermeri; Guri; Gërvimë zjarri; Katran i qymyrit; Punimet nga guri i gdhendur (Punimet e -

); Ulluqet e rrugëve, jo prej metali; Materiale lidhëse për riparimin e rrugëve; Materiale për 

prodhimin dhe veshjen e rrugëve; Shenjat, jo-ndriçues dhe jo-mekanikë, jo prej metali, për 

rrugët; Materialet e veshjes rrugore; Fletët e shënjimit rrugor dhe shirita të materialit 

sintetik; Shtylla, jo prej metali, për linjat e energjisë elektrike; Mbështetëse jo metalike; 

Veshjet e murit, jo prej metali, për ndërtim; Katran; Shirita me katran, për ndërtim; Karton 

për ndërtim [asfalt]; Kabina telefonike, jo prej metali; Shtyllat e telegrafit, jo prej metali; 
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Terra cotta [material ndërtimor]; Argjila; Argjile për poçarë; Portat jo metalike; Trarët jo 

metalikë; Strukturat e transportueshme jo metalike; Ndarjet jo metalike; Shkallët jo 

metalike; Shkallaret [hapat], jo prej metali; Tra mbështetës [pjesët e shkallëve], jo prej 

metali; Tufa; Dyer jo metalike; Panelet e derës, jo prej metali; Kuti të dyerve, jo prej 

metali; Panale ndërtimore (jo metalike); Anësore nga vinili; Banja të shpendëve [struktura 

jo metalike]; Kotece për shpezë, jo prej metalit [strukturave]; Veshjet e murit, jo prej 

metali, për ndërtim; Tubat e ujit, jo prej metali; Gardhe, jo prej metali; çimento; Veshje 

çimentoje rezistente ndaj zjarrit; Gërvimë zjarri; Toka për tulla; Tavanet, jo prej metali.  

20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; kontejnerë, jo të ushqimit, për magazinim ose 

transport; asht i papunuar ose gjysmë i punuar, bri, asht balene ose sedef; guackat e 

breshkave; argjile e bardhe; Amber i verdhë; Raftet e mobiljeve; Kabinete të indeksit; 

Pllaka ambroide; Plluskues ankorimi; jo prej metali; Vagonë të darkës; Ekrane pano; Kuti e 

ndihmës së parë dhe substancat e kabinetit të barnave; Trestle [mobilje]; Kafshët e 

mbushura (preparuara); Zogjtë e mbushur; Guaca të midhjeve; Bambu; Perde nga bambuja; 

Stole [mobilje]; Mbajtëse të kabllove ose të tubave të plastikës; Rezervuarët, jo prej metali 

apo për muraturë; Mbylljet jo metalike, për kontejnerët; Urne funerali; Pajisje shtrati, jo 

prej metali; shtretër; Korniza shtrati; Këllëpe të shtretërve, jo prej metali; material shtrati 

(dyshekë), përveç të linjtave; koshere bletësh; Korniza fotografike; mbajtëse e luleve 

[mobilje]; Bulona, jo metalike; Vozë, jo prej metali; Kuti për letra, jo prej metali ose 

murateri; Mbajtës i librave [mobilje]; Raftet e bibliotekave; Dërrasa anësore; Vagonët për 

darkë; Mobilje për zyre; Kornizat e brushave; Bustet nga druri, dylli, suva ose plastika; 

Kontejnerët, jo prej metali [magazinim, transport]; Dekore të plastikës për produktet 

ushqimore; Kutitë e drurit ose të plastikës; Kunj, jo prej metali; Priza të murit, jo prej 

metali; Fildishi, i papërpunuar ose gjysmë i punuar; Rafte të mobiljeve; Ventilator i dorës; 

Shtylla për flamur; Bravë, jo prej metali, për automjete; Dërrasë druri; Fuçi jo metalike; 

Vozë, jo prej metali; Çezmat për vozë, jo prej metali; Përforcues, jo metalik; Statuja të 

vogla nga druri, dylli, suva ose plastike; Asht balene, i papunuar ose gjysëm i punuar; 

Shporta të peshkimit; Kapakët e shisheve jo metalike; Raftet e shisheve; Tapa për shishe; 

Kuti prej druri për shishe; Kapakët e shisheve jo metalike; Palete për bartje, jo prej metali; 

Karrige për stiliste të flokëve; Rafte për tagji; Varëse (gremç) për rroba, jo prej metali; 

Grepa për perde; Mbajtësit e perdeve, jo prej materiali tekstili; Cilindra për perde; Kashtë e 

thurur, përveç tepihut; Qepenë të drurit; Rafte për enë; Rafte për armë; Pasqyra të dorës 

[pasqyra tualeti]; Dollap për peshkirë [mobilje]; Shpërndarës për peshqir, fiks, jo prej 

metali; Arka; Numrat e shtëpive, jo prej metali, jo-ndriçues; Brirë dreri; Tavolina të punës; 

Shirita të drurit; Kalem të drurit për fije, mëndafsh, spango; hone të bletëve; Bri, i papunuar 

ose gjysmë i punuar; Mbulesa (Garment -) [ruajtje]; Shtëpi për qen; Mbajtës të kapelave; 

Shtëpi për kafshët shtëpiake; Tabelat e emrave, jo prej metali; Qepenë të brendshme të 

dritareve nga tesktili; Qepenë të brendshme të dritareve në formë cilindrike (qepenë të 

dritareve të brendshme), përveç për makina ose kamionë; Qepenët e brendshëm me rrasa; 

Mbajtës të kabllove, jo prej metali; Mbrojtës nga zjarri; Divane; Qoshet nga plastika për 

mobilje; Karroca për kompjuterë [mobilje]; Kabinete të indeksit; Arka, jo prej metali; 

Pllaka jo-metalike për emra të qenve; Karrige të larta për foshnjat; Rrethorët e foshnjave; 

Jastëkë; Jastëkë për kafshë; Kaptazhe kullimi [valvola] të plastikës; Ventilatorët e ujit të 

tubave të plastikës; Varëset dhe grremçat e rrobave; Grepa të rrobave, jo prej metali; 

Manekinë dhe kukulla për rrobaqepës; Mbajtëse të palltove; Dorëza të derës jo metalike; 

Arkat e sirtarëve; Jastëkët; Përforcuesit; Mbështetësit e kokës [mobilje]; Shporta [shporta] 
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për transportin e artikujve; Shporta jo-metalike; Tabaka, jo prej metali; Thurje; Tapa; 

Shiritë të tapës; Shtretër spitalorë; Shtylla për kruarje për macet; Punime arti, prej drurit, 

dyllit, suvës ose plastike; Kartelat e çelësit nga plastika, jo të koduara dhe jo magnetike; 

Kabineti për punë; Banakë [tavolina]; Paleta për ngarkim, jo prej metali; Shufra matëse për 

ngarkim, jo prej metali, për karroca hekurudhore [vagona]; Mbajtëse të arkës, jo prej 

metali; Rrethojë për foshnjat; Këmbalkë për librat; Shtretër për kafshët shtëpiake; Karrige 

për relaksim; Jastëkë të kokës të ajrit, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë për ulje, të ajrit, jo 

për qëllime mjekësore; Dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; Tavolina masazhesh; 

Shtrojat (matricat); Tepihë për rrethoja për lojë të foshnjave; Mobilje; Mobilje prej metali; 

Pajisje për mobilje jo metalike; Ndarjet e mobiljeve të drurit; Kallëpe për mobilje, jo prej 

metali; Dyer për mobilje; Mobilje [ornament]; Mistri, jo prej metali, për përzierjen e llaçit; 

Byzylykë të identifikimit, jo prej metali; Kutitë me fole për kafshët shtëpiake shtëpiake; 

Perçinë, jo prej metali; Kuti për fole; Blloqe letre; Ndarje-ekrane [mobilje]; Shkallët për 

ngjitje, jo prej metali, të lëvizshme, për udhëtarët; Rruza për perde për dekorim; Sedefe, të 

papunuara ose gjysmë të punuara; Dollapë të drurit ose plastikës; Kolltuqe; Këllëpe të 

kornizave të fotografive; Mbështetëse e perdeve; Pjesë të drurit për koshere bletësh; 

Këllëpe të kornizave të fotografive; Palmë kacavjerrëse; Mbajtëse për makinat llogaritëse; 

Rafte për kabinete arkivimi [mobilje]; Këmbalec druvari; Pajisjet e arkivolit, jo metalike; 

Arkivolet; Bagllama, jo prej metalit; Mbajtëse për ekspozim; Mbështetëse të këmbëve; 

Karriget e kuvertës; Tabela të shenjave nga druri ose të plastik; guackat e breshkave; 

Imitim i guackës së breshkave; Kallamishtet [materialet e thurjes]; Mbajtëse për ombrellë; 

Çanta për fjetje për kampe; Kalemë jo metalike, jo mekanike, për zorrë fleksibile; Kalem 

për mbledhje, jo prej metali, jo-mekanike, për zorrë fleksibile; Bravë, përveç atyre 

elektrike, jo prej metali; Dërrasa të çelësave për varje të çelësave; Mbajtëse të kostumeve; 

Dollapët e gotave; Vidha, jo metalike; Dado, jo prej metali; Kapëse metali, jo prej metali; 

Rafte për makinat e shkrimit; Tavolinë shkrimi; Tavolinë shkrimi; Sirtarë [pjesë të 

mobiljeve]; Orendi shkollore; Mbulesë për rroba [veshje]; Kontejnerë lundrues, jo prej 

metali; Këmbalec [mobilje]; Ulëse nga metali; Kolltuk; Otomane; Kunj për bimë ose pemë; 

Arka për mish, jo prej metali; Pasqyra (qelqi me argjend); Pllaka pasqyruese; Arka për 

lodra; Shkalle prej druri ose plastike; Çilimë të vegjël, të lëvizshme, për lavamane; Tapë 

për lavaman, jo prej metali; Piedestalet e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statujat e drurit, 

dylli, llaçi ose plastika; Hapat [shkallët], jo prej metali; Tavolina të përhershme; Korozo; 

Korniza për qëndisje; Skajore nga kashta; Thurrje nga kashta; Dyshek (kashta); Ulëse; 

Kontejnerë jo metalikë, për lëndë djegëse të lëngshme; Shporta të bukës për bukëpjekës; 

Shufra të shkallëve; Brirët e kafshëve; Thundrat e kafshëve; Kthetrat e kafshëve; Tavolinat; 

Tavolinat e metalit; Mbulesat e tavolinave; Tavolina salingash; Çikrikë të arkave, jo prej 

metali; Shtylla të shpatullave [petk]; Paletat për transport, jo prej metali; Pajisje për dyer jo 

prej metali; Kapëse, jo prej metali; Dorezat e derës, jo prej metali; Kapëse, jo prej metali; 

Valvula, jo prej metali, përveç pjesëve të makinave; Kontejnerët e paketimit të plastikës; 

Stoperë dhe kapakë për mbyllje, jo prej metali, përveç për makina ose kamionë; Xham i 

ngjyrosur [pasqyra]; Kuti për ekspozim; Unaza për perde; Rrota plastike për qepenë; 

Parmak mbështetës për perde; Shufra perde; Hone dylli për koshere bletësh; Hone dylli për 

koshere bletësh; Figurat nga dylli; Platformat për ndërrim të bebeve; Shtretërit e ujit, jo për 

qëllime mjekësore; Fasule të drurit për dekantimin e verës; Objekte për publicitet, me 

fryrje; Tepihë për ndërrim; Shporta për bebe; Zile [dekorim] të erës; Tabelat për piktorë; 

Mbajtëse të revistave; Shtande për vendosje të gazetave; Kunjat për tendë, jo prej metali; 
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Mobilje për kampim; Qilimë për fjetje.  

21  Enë dhe kontenjerë shtëpiake apo të kuzhinës; Enë gatimi dhe për tavolinë, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve; Krehër dhe spuzha; Brusha (me përjashtim të atyre për 

pikturim); Materialet për prodhimin e furçave; Artikuj për qëllime pastrimi; Xhami i 

papërpunuar ose gjysëm i punuar (përveç xhamit të ndërtimit); Artikuj nga qelqi, porcelani 

dhe argjili; Xhami i papërpunuar ose gjysmë i punuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtim); Artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjili që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Mbulesa akuariumi; Shporta të pluhurit; Pajisje për largimin e grimit; Aparatet për 

pastrimin e pluhurit, jo elektrike; Shpërndarës të aerosolit, jo për qëllime mjekësore; 

Shoshë për zgjirë për qëllime shtëpiake; Brushat e vetullave; Banja për fëmijë, portative; 

Ngrohës për shishet për ushqim, jo elektrike; Mbeturinat e pambukut për pastrim; Kupa; 

Pellgje [enë]; Pajisjet e ujitjes; Fshisat; Kriklla e birrës; Mbajtësit për lulet dhe bimët 

[rregullimi i luleve]; Spërkatësit për ujitje të luleve dhe bimëve; Kuti të dritareve; Vazo 

lulesh; Lecka për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim; Kutia e karameleve; Flokët për 

furçat; Gjilpëra nga metali (Gatim -); Shpërndarësi (koka) për kantat për ujitje; Dërrasat e 

bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për përdorim shtëpiak; Dërrasat për hekurosje; 

Mbajtëse të sheshta të hekurit; Brushat; Brushat e qelqit për llambë; Brushat e tualetit; 

Malli në formë të brushave; Artikuj të porcelanit, terakotës apo qelqit; Enët e gjalpës; 

Mbulesa e gjellës; Leckë nga lëkura e drerit për pastrim; stolitë nga porcelani; Enë të 

ngrohta, jo të nxehura në mënyrë elektrike; Mbylljet për kapakët e enëve; Aparat deodorues 

për përdorim personal; Gota për vezë; Kova; Damixhanë; Kova për akull; Brushat 

elektrike, përveç pjesëve të makinave; Krehër (elektrike); Xham i emaluar; Takëme për vaj; 

Kompleti i takëmve për vaj; Shkopinj; Kurthe për minj; Pagur për pije; Figurina [statuja të 

vogla] prej porcelani, qeramike, argjile ose qelqi; Sitë për përdorim shtëpiak; Pagur; 

Shishe; Hapës i shishës, elektrike dhe jo-elektrike; Kurth për miza [kurthe ose vrasëse]; 

Këllëpe për akull; Këllëpe [enë kuzhine]; Frigo, jo elektrike; Shtypësa frutash, jo elektrike, 

për përdorim shtëpiak; Koritë për kafshët; Doreza për kopshtarinë; Kontejnerët për 

përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Unaza shpendësh; Enë perimesh; Komplete për mëlmesa; 

Kanaçe për ujitje; Enë për derdhje; Qelqi që përfshin përçues të hollë elektrikë , përveç për 

makina ose kamionë; Qelq, i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç xhamit ndërtimor; 

Shishkë nga qelqi; Pagure nga qelqi [kontejnerë]; Kutitë e qelqit; Syzet [prizat]; Thurrje 

nga fijet e qelqit, jo për përdorim tekstili; Fijet e qelqit, përveç për izolim ose përdorim në 

tekstil; Tas nga qelqi; Mozaikë nga qelqi, jo për ndërtim; Qelq në pluhur për dekorim; 

Ndalues nga qelqi; Qelq i pikturuar; Lesh xhami, përveç për izolim; Grilat [enë gatimi]; 

Mbajtësit për grila; Tapat (pompë dore) për pastrimin e kulluesve të bllokuar; Zgjatës të 

dorëzave; Mbajtësit e peshqirëve; Enë për përdorim shtëpiak; Doreza për përdorim 

shtëpiak; Spuzha gërryese për pastrimin e lëkurës; Presa për pantallona; Pajisjet elektrike 

për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe insektesh; Kontejnerët e izoluar nga 

nxehtësia; Shishet me vakum (termusët); Pagurët me vakum për mbajtjen e pijeve; 

Kontejnerët e izoluar termikisht për ushqim; Kabare (tabaka); Filtra kafeje, jo elektrike; 

ibrik për kafe, joelektrike; Mulli të kafesë, me dorë; Kafebërës, jo elektrik; Komplet për 

shërbimin e kafesë [takëm]; Enët e birrës; Furçat me tar, me dorëz të gjatë; Krehër; Krehër 

për flokë (me dhëmbëza të gjatë); Kuti për krehër; Ibrikë; Boca; jastëk për vendosjen e 

gotave në tavolinë, jo prej letre ose tekstili; Mbulesa e enëve të djathit; Tenxhere; 

Kavanoza të ëmbëlsirave; Qeramikë për përdorim shtëpiak; Shuarës të qirinjve; Shandanët; 

Mbulesa për veshje; Presa (hudhër -) [enë kuzhine]; Varëse me pulla; Këllëpe për gatim 
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[këllëpe]; Kusi; Kazanë; Enë gatimi; Pajisje gatimi, jo elektrike; Shporta për përdorim 

shtëpiak; Nxjerrëse tapash, elektrike dhe jo-elektrike; Enë kozmetike; Presa për kravatë; 

Krista [artikuj të qelqit]; Këllëpe për kek; Kontenjerë kuzhine; Enë kuzhine; Komplete të 

enëve për gatim; Pajisjet për ftohje të ushqimit, që përmbajnë lëngje për shkëmbim të 

ngrohjes, për përdorim shtëpiak; Shishe për frigoriferë; Çanta izotermike; Punime të artit, 

prej porcelani, tera kota ose qelqi; Enë për ngjitës; shandanët; Komplete për pije alkoolike; 

Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për enët e luleve; Mbajtëse të thikave për tryezë; Tundës; 

Blenderë (përzierës), jo elektrikë, për përdorim shtëpiak; Pastrues të pluhurit të mobiljeve; 

Shtupa; Mullinj për përdorim shtëpiak, me dorë; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe 

mishit; Oturakë; Brushat e thonjve; Vezë të foleve, artificiale; Makinat për makarona, me 

dorë; Tasa për pemë; Qelqi Opal; Qelq Opaline; Gota letre ose plastike; Shpërndarës i 

peshqirëve të letrës; Shporta për mbeturina të letrës; Pllaka të letr[s; Avullues të parfumeve; 

Aparat për lustrim të dyllit, joelektrik; Mullinjtë me piper, me dorë; Enë për piper; Brusha 

kali; Shporta të piknikut (të montuar-), duke përfshirë enët; Pllakat për të parandaluar 

vlimin e qumështit; hapës të ëmbëlsirave [biskotave]; Aparate dhe makina lustruese, për 

përdorim shtëpiak, jo elektrike; Dorëza për lustrim; Lëkurë për lustrim; Materialet për 

lustrim për letër dhe gur, përveç përgatitjeve; Mallra nga porcelani; Kuti për drekë; 

Kompaktet e pluhurave kozmetike; Pufe pudre; Instrumentet e pastrimit, me dorë; jastekë 

për pastrim; lecka për pastrim; Shtupë për pastrim; Fibrat e silikuara të qelqit, jo për 

përdorim të tekstilit; Spërkatës; Brushat për rroje; Mbajtësi i brushave për rroje; Kurthe të 

minjve; Ndezësit e parfumeve; Absorbues të tymit për përdorim shtëpiak; Grirës; Rrahës, jo 

elektrike; Lugët e përzierjes [enë kuzhine]; Përzierësit e koktejit; Tas për sallatë; Përzierësit 

e kripës; Shpatulla [enë kuzhine]; Brushat për pastrimin e cisternave dhe kontejnerëve; 

Tasa [pjata të thella]; Garuzhdë [takëm]; Pastrues të enëve nga metali; Jastëk gërryes për 

përdorim në kuzhinë; Tabela për shenja, nga porcelani ose qelqi; Piskatore, jo elektrike, për 

përdorim shtëpiak; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autoklava, jo elektrike, për gatim; Lugët 

e gatimit [enë gatimi]; Brirë të këpucëve; Brushat për çizme; Pajisje për lustrim dylli, jo 

elektrike, për këpucë; Pemë këpucësh; Kapakë të enëve; Enë; Këmbje (enë tavoline); 

Spuzha për përdorim shtëpiak; Mbajtësit e sfungjerëve; Qime të derrave; Enë prej argjile; 

Kutitë e sapunit; Enë për sapun; Shpërndarës të sapunit; Sitë (vegla shtëpiake); Tavllë e 

thellë për tavolinë; Unaza për pecetë; Sitë; Shoshë [enë shtëpiake]; Shishe sifoni për ujë të 

gazuar; Enët për kursim (për monedha metali); Enë metali për të bërë akull dhe pije të 

ftohta; Mbajtësit e kartës së menusë; Panel xhami [lëndë e parë]; Çanta dekoruese për 

ëmbëltore [çanta të brumërave]; Pipëza për zorrat e ujitjes; Brushat për larjen e enëve; 

Leshi çeliku për pastrim; Binarë dhe unaza për peshqirë; Figurina [statuja të vogla] prej 

porcelani, qeramike, argjile ose qelqi; pastrues të pluhurit; pastrues të pluhurit nga penda; 

Enë; Mbajtës për çizme; Shtof (Kova të bëra nga - i endur); Tabaka për manarë; Krehër për 

këri; Tas për supe; Tavlla për përdorim shtëpiak, prej letre; Tabaka për përdorim shtëpiak; 

Epergne (enë dekoruese për tavolina); Enë për tavolina, përveç thikave, pirunëve dhe 

lugëve; enë për shërbim [enë]; Gotë; Topa çaji; Kuti çaji; Enë çaji; Mbulesë çaji; Enë për 

shërbim të çajit [takëm]; Filtra çaji; Prerës të ëmbëlsirave; Kunja rrotulluese, vendore; 

Pllaka; Pastrues të tepihut; Rrahës të tepihut [instrumentet e dorës]; Brusha (nga qime të 

kafshëve) - [brushat]; Krehër për kafshë; Tabaka për thërrmia; Enë të toaletit; Kuti të 

tualetit; Shpërndarës të rrollnave të tualetit; Shpuza tualeti; Mbulesa të enëve; Enë; Poçari; 

Shërbyes të byrekut; Kutitë e ftohta portative, jo elektrike; Mistri të pijeve; Kafaze për 

kafshët shtëpiake; Hinkë; Enët për pije; Enë qelqi të pijeve; Fyshtë për pije; Brirët (për pije 
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-); Mistri për ushqim; Mbulesa të dërrasave për hekurosje, të formësuara; Pjata të rrafshëta; 

Ibrikë; Vazo; Banjo të shpendëve; Kafaze të shpezëve; Unaza për shpezët; Çikrikë, jo-

elektrik; Lavatriçe; Kunja pë rroba; Rafte për tharjen e rrobave; Vaska për larje; Çajnikë, jo 

elektrikë; Pllaka tabelare për një përdorim; Pipetat [për degustim të verës]; Shtrydhëse e 

shtupave; Mbeturinat e leshit për pastrim; furçë të dhëmbëve; furçë të dhëmbëve, elektrike; 

fija për qëllime dentare; Rrëmojca; mbajtëse të rrëmojcave; Blues për kuzhinë, jo-elektrike; 

Akuariumi i brendshëm; Terrarium (në hapësira të mbyllura -) [kultivimi i bimëve]; 

Terrariume të brendshme [vivariume]; Enë të thella për sheqer; Enë gatimi dhe enë të 

tavolinave, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Fletët dhe shpuzat; Brushat (me 

përjashtim të brushave për pikturim); Materialet për prodhimin e brushave; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Qelq i papërpunuar ose gjysmë i punuar (përveç xhamit ndërtimor); 

Qelqe, prej porcelani dhe prej argjile.  

22  Litarë, fije rrjeta, tenta, streha për hije, pëlhurë gome, vela, thasë dhe çanta ( të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët tjera); Materiale/ shtresa (përveç gomës dhe plastikës); Materialet 

tekstile fibroze të papërpunuara; Litarë për varjen e fotografive; Litarë për lidhjen e 

vreshtave të rrushit; Shirit mbështjellës ose lidhës, jo nga metali; Rrip, jo nga metali, për 

mështjellje ose lidhje; Regjistër publik; Mbeturinat e pambukut [tufë], për mbushje; 

Pambuk i papërpunuar; Tërheqje pambuku; Litarë fibrozë për anije; Fije, jo nga metali, për 

mbështjellje ose lidhje; fije lidhëse, jo nga metali, për shkaqe agrare; Tel; Tel për paketim; 

Pupla; Jorgan me pupla; Mbulesë automjetesh, jo i pajisur; Pupla për mbushje të tapicerive; 

Pupla për mbulesa të shtretërve; Mbushje për filtrim; Rrjetat e peshkimit; Shiritët e 

shisheve; Shtrat i varur; Hobe, jo nga metali, për mbajtjen e ngarkesave; Sharrat e drurit; 

Lesh i drurit; Pajisje për roleta; Jutë/litarë; Kabllo, të tjera nga fijet [fijet] për përdorim në 

tekstil; Rripa jo nga metali, të ndryshëm nga ata për vetura dhe kamionë; Flokë deve; Lesh i 

krehur; pambuk; Fije Karboni [fije] për përdorim në tekstil; Gëzhoja; Fije (Kokos-). Fije 

[fije] nga plastika për përdorim në tekstil; Rripa, jo nga metali për mbajtjen e ngarkesave; 

Çanta trupi; Makinë për largim të fibrave të shkurtër nga farat e pambukut; Strehë për hije 

nga materialet sintetike; Strehë për hije nga tekstili; Rrjetë; Materiale/shtresa për mbushje, 

përveç nga goma dhe metali, përveç për vetura dhe kamionë; Çanta postare; Fibra silikoni 

me pamje qelqi [fije] për përdorim në tekstil; Fibra ramie; Kashtë; Lir i papërpunuar [lir]; 

Mëndafsh; Flokë kali; Çanta [thasë] për transportin dhe ruajtjen e materialeve në masë; 

Tallash; Lesh i qethur; Mbeturinat e mëndafshit; Vela; Kurth [rrjeta]; Litarë; Parzmore, jo 

nga metali për mbajtjen e ngarkesave; Lesh i shkurtuar nga delet; Alga deti; Vela për 

lundrim me ski; Litarë; Sizal; Bari Esprato; Lesh i shprishur; Shkallët e litarit; Kashtë për 

mbushjen e tapicerive; Maskim (rrjetë për -); Maskim (Mbuluese për-); Litarë, jo nga 

metali; Fije të tekstilit; Flokët e bagëtive; Çanta [zarfe, portfolio] nga tekstili, për paketim; 

Litarë për paketim; Çantë për larjen e çorapave; Pambuk për mbushjen e tapicerive; 

Rimorkim; Pëlhurë; Tapiceri nga leshi [mbushje]; Lesh i papërpunuar ose i përpunuar; 

Hallkë leshi; Tenta.  

23  Fijet dhe penjtë për përdorim në tekstil; Pambuk i mbështjellë; Fije pambuku; Fije 

chenille; Penj elastik për përdorim në tekstil; Fije; Penj me fibra qelqi për përdorim në 

tekstil; Penj metalik për qëndisje; Penj gome për përdorim në tekstil; Penj dhe fije kërpi; 

Penj dhe fije Jute; Penj dhe fije Coir; Penj dhe fije Rayon; Penj të materialeve plastike për 

përdorim në tekstil; Penj dhe fije nga liri; Penj dhe fije për qëndisje; Mëndafsh i 

mbështjellë; Fije mëndafshi; Penj dhe fije për qëndisje; Penj dhe fije për riparim/arrnim; 

Penj dhe fije të mbështjella; Stof i lëmuar; Fije leshi.  
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24  Tekstilet dhe zëvendësuesit e tekstileve; Pëlhura për mobilje; Perde të tekstilit apo 

plastikës, përveç për vetura ose kamionë; Tekstili dhe mallra tekstili të pa-përfshira në klasa 

tjera, përveç për vetura ose kamionë; Mbulesa shtrati; Mbulesa tavoline; Pëlhura për heqje 

të grimit; Pëlhura nga liri për banjo, përveç për veshje; Pëlhura të papërshkueshme nga 

gazi, për ballonë aeronautikë; Banderola; Pëlhurë e qëndrueshme pambuku [dimity]; 

Mbulesa shtrati nga letra; Pëlhura nga liri për shtrat; Pëlhura nga liri për shtrat; Këllefë 

jastëku; Pëlhura për bilardo; Brokada; Pëlhurë nga Chenille; Cheviots [pëlhurë]; Pëlhura 

pambuku, Tekstilë, përveç për vetura ose kamionë; Crepon; Damask; Mbulesë puplash apo 

me mbushje tjera [Tick] [nga liri]; Mbulesë dyshemeje nga pambuku i trashë (Drugget); 

mbulesa tektsili për printerë; perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhura dekorative të 

tekstilit apo plastikës [bunting]; Pëlhurë për mbyllje; Flamuj nga tekstili apo plastika; Pupla 

nga rosa Eider [Eiderdown] [mbulesë e hollë shtrati]; Material apo tekstil filtrimi, përveç 

për vetura apo kamionë; Pëlhurë nga kondensimi dhe shtypja e fibrave [Felt], përveç për 

vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; Pëlhurë e butë leshi apo pambuku [Flannel] [pëlhurë]; 

Pëlhurë dekoruese Frieze (pëlhurë), përveç për vetura ose kamionë; shtresa [tekstil]; shtresa 

pëlhure për këpucë; perde nga tekstili apo plastika; përveç për vetura apo kamionë; 

mbajtëse perdesh nga materiali i tekstilit; gaza [pëlhurë]; Pëlhurë e butë sanitare leshi apo 

pambuku; Pëlhura për përdorim në tekstil; Pëlhura me fije të fibrave të qelqit për përdorim 

në tekstil; Pëlhurë flokësh [pëlhurë thesi]; Pëlhurë e ngjitur; përveç për letër shkrimi, 

Pëlhurë me dizajn Trellis [pëlhurë]; Pëlhurë kërpi, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhurë 

Jute, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; shtresa kapelesh, nga tekstili, në 

copë, Pëlhurë nga pambuku [basmë]; Mbulesa puplash apo të mbushjeve tjera [Ticks] 

[mbulesa dysheku]; Fanella [pëlhurë]; Pëlhurë Jute; Pëlhurë për tapete apo qëndisje; 

Shtresë mbrojtëse nga tekstili për tavolinë [Coasters]; Pëlhurë djathi; Pëlhurë nga pambuku 

[basmë]; Mbështjellës dekorativ [Shams]; Këllefë jastëku; Pëlhurë mëndafshi, pambuku, 

apo sintetike [Crepe] [pëlhurë]; Pëlhurë nga fibrat Rayon; Pëlhurë imituese e lëkurës së 

kafshëve, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura mbështjellëse [Shrouds]; Marabut 

[pëlhurë], Mbulesa dysheku; Mbulesa plastike për mobilje; Pëlhura për tapiceri; Mbulesa 

nga tekstili për mobilje; Pëlhurë pambuku [Moleskin] [pëlhurë]; Rrjeta mushkonjash; 

Shtroja tavoline nga tekstili; Perde dere; Pëlhurë nga fibrat Ramie; Pëlhura për qelq 

[peshqirë]; Kadife, përveç për vetura apo kamionë; Perde rrjetë, përveç për vetura apo 

kamionë; Çanta për fjetje, Mbulesa të lira për mobilje; Pëlhurë mëndafshi; Pëlhurë 

mëndafshi për modele të printimit; Pëlhurë nga fibrat Esparto; Pëlhurë e fortë [Buckram]; 

Shtroja për shtrat; Material tekstili; Etiketat e veshjeve; Pëlhurë e thurur; Pëlhurë shëlqyese 

[Taffeta] [pëlhurë]; Material plastik (zëvendësues për pëlhura), përveç për vetura apo 

kamionë; Peshqirë fytyre [prodhuar nga materiale të tekstilit]; Peshqirë nga tekstili; Pëlhura 

për këpucë; Mbulesa tavoline, jo nga letra; Pëlhura nga liri për tavolinë, jo nga letra; 

Mbulesa të përshtatura për kapakë guackash tualeti; Pëlhurë; Çarçafë shtrati; Pëlhurë e 

hollë [Tulle]; Pëlhura jo të thurura tektsili; Mushama për përdorim si mbulesë tavoline; 

Mbulesa muri nga tekstili; Pëlhurë për të brendshme, Pëlhurë përthithëse nga liri; Dorëza 

për larje; Material i thurur elastik; Pëlhurë ngjitëse që vendoset përmes nxehtësisë; Pëlhurë 

e vijëzuar për qëndisje, Pëlhurë leshi; Pëlhurë nga pambuku [Zephyr] [pëlhurë]; Çanta për 

fjetje.  

25  Veshje, mbathje, pajisje për kokë; Taka; Pjesë për taka për mbathje; Pantollona bebesh 

[veshje]; Veshje për foshnje [veshje]; Kostume banjoje; Pantollona të shkurtra banjoje; 

Mantel banjoje; Kapela për larje; Sandale për larje; Pantofla për larje; Shami; Bereta; 
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Ngrohës për këmbë; Veshje nga imitimi i lëkurës; Veshje motoristësh, përveç për vetura 

apo kamionë; Veshje; Veshje letre; Qafore Boa [qafore]; Të brendshme [Teddies] [të 

brendshme]; Veshje klerike [Chasubles]; Kapela dushi; Dhtroja për këpucë; Mindil xhepi; 

Dorëza; Jelekë peshkimi; Çizme futbolli; Mbulesë për këmbët e bebeve [footmuff], jo të 

ngrohura elektronikisht; Veshje nga pëlhura Gabardines [veshje]; Këpuce gome 

[Goloshes]; Veshje mbi këpucë [Gaiters]; Rrip (Para -) [veshje]; Pajisje jo-rrëshqitëse për 

mbathje; Rrip [veshje]; Veshje për gjimnastikë; Mbathje për gjimnastikë; Gjysëm-çizme; 

Shalle; Dorëza [veshje]; Veshje të brendshme për femra [Slips] [të brendshme]; Pjesë e 

veshjeve [Shirt yokes]; Këmisha; Pjesët e përparme të këmishave; Këpucë druri; 

Pantollona; Çorape deri te gjuri; Veshje për mbajtjen lart të çorapeve [Garters]; Veshje të 

brendshme për femra [Girdles]; Kapele; Korniza (Kapele -) [skeleti]; Xhaketa [veshje]; 

Bluza; Xhaketa të mbushura [veshje]; Kapela të ngushta [Skull caps]; Kapuçë [veshje]; 

Astarë (Të gatshëm -) [pjesë të veshjeve]; Xhepa për veshje; Veshje të gatshme për t’u 

veshur; Kamisola; Mbështjellës krahësh; Kollare të largueshme; Bluza me mëngë të 

shkurtra; Përparëse bebesh, jo nga letra; Veshje lëkurë; Geta [pantollona]; Të brendshme; 

Uniforma; Pallto; Veshje për femra [Pelisses]; Shami për femra [Mantillas]; Kapele klerike 

[Miters] [kapele]; Këllef gëzofi për duar [veshje]; Kapela [veshje për kokë]; Kapele 

uniforme [Cap peaks]; Veshje të jashtme; Këllef gëzofi për veshë [veshje]; Kombinime 

[veshje]; Pantofle; Kapele (Letër -) [veshje]; Xhaketë dimri [Parka]; Pelerina; Gëzof 

[veshje]; Ponço; Bluza; Veshje çiklistësh; Skaje për mbathje; Pallto rezistente nga uji 

[Mackintoshes]; Funda; Sandale; Sari; Sarongë; Shall qafe [këllef gëzofi]; Shiritë krahu për 

veshje [Sashes]; Maska gjumi; Vello [veshje]; Shami koke; Pantollona të gjera të 

mbledhura në gju apo më poshtë, ose të brendshme femrash [Knickers]; Çizme me lidhëse; 

Shtesa metalike për mbathje; Mbathje; Shtresa për mbathje; Pjesët e sipërme të këpucëve; 

Maje mbathjesh; Kominoshe; Përparëse [veshje]; Mbrojtëse fustanësh; Dorëza skijimi; 

Çizme skijimi; Pantollona të shkurtra në formë fundi [Skorts]; Pantollona të shkurtra; 

Çorape; Varëse çorapesh; Këpucë atletike; Atlete; Çizme; Pjesët e sipërme të këpucëve; 

Shami koke [veshje]; Espadrilla; Shall i gjerë grash; Shall i gjerë grash nga gëzofi; Kunja 

për çizme futbolli; Veshje plazhi; Mbathje plazhi; Çorape; Çorape absorbuese djerse; Taka 

për çorape; Geta; Bluza me mëngë të shkurtra; Toga [veshje]; Fustanë Pinafore; Thurje 

[veshje]; Fanella; Turbanë; Pallto; Uniforma; Të brendshme absorbuese djerse; Pantollona; 

Kostum për skijim ujor; Jelek i trashë pa mëngë; Çorape; Kapele të larta; Veshje, përfshirje 

veshje lëkure, imitim lëkure, ose nga gëzofi, dhe dorëza; Kapela [veshje për kokë]; Shalle; 

Mbathje përfshirë çizme; Këpucë dhe Pandofla.  

26  Dantella dhe qëndisje; Shiritë dhe kordonë; Pull; Grepat përthekues; Kunjat dhe 

gjilpërat; Lule artificiale; Distinktiv për veshje, jo nga metali i çmuar; Distinktivët [pullat]; 

(Dekorime të vogla dhe të reja -); Shirit krahu; Rripë zgjerues për mbajtje të mëngëve; 

Shiritë elastik; Shiritë [kinkaleri]; Litarë për veshje; Dantella për skaje; Zbukurime për 

skajet e veshjeve; Karficë [aksesorë veshjesh]; Fije Chenille [Dekorime të llojit 

passementerie]; Bandazhë që vendosen më nxehtësi për dekorimin e artikujve të tekstilit; 

Kopsë mbërthyese; Mjekra të rreme; Mustaqe të rreme; Garnishte; Pupla [aksesorë 

veshjesh]; Dizajne në qëndisje [qëndisje]; Gishtëz për qepje; Shtrëngues metali për korsetë; 

Bandazhë që vendosen me nxehtësi për dekorimin e artikujve të tekstilit; Skaje të veshjeve 

[Rosedew]; Thekë; Kurora artificale lulesh; Dekorime nga minerali shkelqyes mikë; 

Qëndisje nga ari; Kapëse e rripit; Lidhëse flokësh; Kapele për ngjyrosjen e flokëve; Kapëse 

apo dekorim për flokë; Kapëse flokësh në formë të shkronjës U; Rrjetë flokësh; Fjongo 
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flokësh; Dekorime për flokë; Kapëse flokësh; Flokë artificale; Pjesë flokësh; Grepa 

[kinkaleri]; Gjilpëra për qëndisje; Kapëse pantallonash për ëse pantallonash për çiklistë; 

Shtrënguese kapësesh; Dekorime për kapele, jo nga metali i çmuar; Palë të materialeve të 

tekstilit [qëndisje]; Bordura për veshje; Vrima për veshje; Pale të veshjeve; Kapesë për 

veshje; Palë të fundave; Grepa dhe rripë kapës shtrëngues; Pulla; Grepë të tehpihëve; 

Mbajtëse për jakë; Kurora lulesh artificiale; Fruta artificialë; Kinkaleri; përveç penjve; 

Mbajtëse për drejtimin e fëmijëve; Pajisje për dredhjen e flokëve; Letra për dredhjen e 

flokëve; Flokë të njeriut; Mbajtëse gjilpërash; Mbajtëse gjilpërash; Jastëk gjilpërash; 

Gjilpëra; Gjilpëra për makina për krehjen e leshit; Rruaza, përveç për bërjen e bizhuterive; 

Paruke; Flokë artificiale; Qëndisje në forme të rrathëve [dantellë]; Qëndisje dekorative për 

skajet e mobiljeve dhe veshjeve; Fjongo për çmim të fituar; Flokë të lidhura lart [dekorime 

leshi për kapele]; Zinxhirë; Zinxhirë për çanta; Rozeta [kinkaleri]; Gjilpërat e shalëbërësve; 

Shiritë; Pajisje për thurjen e rrjetave të peshkimit; Grepa për korsetë; Shtrëngues bluzash; 

Mbërthyese [aksesorë veshjesh]; Gjilpërë me vrimë të gjerë; Lidhëse të këpucëve; Grepa të 

këpucëve; Gjilpëra të këpucëbërësve; Vrima të këpucëve; Mbërthyese të këpucëve; 

Mbërthyese të këpucëve; Zbukurime të këpucëve; Jastëk krahësh për veshje; Vrima nga 

argjendi; Bobina për mbajtjen e fillit të mëndafshit apo leshit [jo pjesë të makinerive]; 

Numrat e konkurentëve; Jastëk gjilpërash; Kunja, përveç për bizhuteri [bizhuteri (Am.)]; 

Qëndisje; Grepa për qëndisje; Pajisje për ruajtjen e formës gjatë qëndisjes; Grepa për 

thurje; Pupla makushi [aksesorë veshjesh]; Gjilpëra për thurje; Parukë e vogël; Bistekë; 

Thekë [kinkaleri]; Pupla shpezësh [aksesorë veshjesh]; Numra për markimin e tekstileve 

nga liri; Dantella nga leshi.  

27  Qilimë; tepihë; shtroja; linoleum dhe materialë të tjerë për mbulimin e dyshemeve 

ekzistuese; përveç veturave apo kamionëve; Varje muri (jo-tekstil); Shtroja banjoje; 

Mbulesa dyshemeje nga plastika; Mbulesa dyshemeje; Shtroja dere; Shtroja jo-rrëshqitëse; 

Terren artificial; Linoleum; Shtroja dere; Shtroja për shpate skijimi nga litari i lidhur; Tapet 

muri; Shtroja nga kallami; Nënshtrojë qilimi; Tapetë nga tekstili; Shtroja gjimnastike.  

28  Lodra dhe lojëra; Aparate për videolojëra; Artikuj gjimnastike dhe sporti; Dekorime për 

pemën e vitit të ri; Lojëra dhe lodra, në formën e lojërave apo modeleve tredimensionale 

[scale models], përveç për vetura apo kamionë; Artikuj gjimnastike dhe sporti të 

papërfshira në klasa tjera; Pajisje për peshkim; Grepa për peshq; Penj për peshkim; Bobinë 

për peshkim; Shkopinj për peshkim; Rraketake [lodra]; Dorëza bejsbolli; Lojëra ndërtimi; 

Kube ndërtimi [lodra]; Jastekë për tavolinë të bilardos; Kunja për bowling; Shkumës për 

shkopin e bilardos; Topa të bilardos; Shkopa të bilardos; Tavolina të bilardos; Tavolina të 

bilardos të operuara me monedha; Karta për bingo; Sensorë kafshimi [pajisje për peshkim]; 

Bob-saja; Dërrasa trupi; Aparate për trajnimin e trupit; Harqe për shigjetari; Implemente të 

shigjetarisë; Dorëza boksi; Lojëra që luhen në dërrasa; Dekorime për pemën e vitit të ri, 

përveç artikujve ndriçues dhe ëmbëlsirave; Mbajtëse të pemës së vitit të ri; Checkers 

[lojëra]; Dërrasat për Checkers; Rrjetat për reketë; Pajisje për riparimin e terrenit/barit 

[aksesorë golfi] Domino, Xhita; Karrema me aromë për gjueti apo peshkim; Çizme skijimi 

me skija të bashkëngjitura; Shënjestra elektronike; Mburoja bërryli [artikuj sporti]; 

Zgjerues kraharori [ushtrues]; Biçikleta jolëvizëse për ushtrime; Armë (Paintball -) [aparate 

sporti]; Maska karnavalesh; Dorashka për skermë; Maska për skermë; Armë për skermë; 

Top badmintoni; Makina argëtuese; automatike dhe të operuara me monedha; Makina 

lojërash për bixhoz; Makina për ushtrime fitnesi; Lojëra (Aparate për -); Aparate krijuese 

[Conjuring apparatus]; Lojëra për ambiente të mbyllura; Rripa për ngritjen e peshave 
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[artikuj sporti]; Planerues; Zile për pemën e vitit të ri; Dorëza golfi; Shkopinj golfi; Çanta 

golfi, me apo pa rrota; Artikuj gjimnastike; Dorëza për lojëra; Planerues i varur; Shufër me 

peshë për ushtrime fitnesi; Armë (Fuzhnjë -) [artikuj sporti]; Pluhur anti-rrëshqitës që 

përdoret nga atletët; Bobinë e xhitës; Shkopinj hokeji; Lojëra me patkonj; Çipa për bixhoz; 

Banakë për lojëra; Kaleidoskopë; Lojëra me letra; Aparate për parqe lojërash; Mbajtës 

qirinjsh për pemë të vitit të ri; Rrjeta për peshkim; Rripa mbajtës për aplinistë; Bonbonë 

eksploziv [fishekzjarre Krishtlindjesh]; Mburoja gjuri [artikuj sportiv]; Karremë për gjueti 

apo peshkim; Konfeti; Lodër rrotulluse [lodër]; Çanta kriketi; Karremë [artificialë]; Maja të 

shkopinjve për biliard; Thirrje të lojërave të gjuetisë; Ballonë; Topa lër lojëra; Pistolet ajri 

[lodra]; Mah-jong; Kukulla; Aparate dhe makineri bowlingu; Direkë për varka me vela; 

Celularë [lodra]; Topa ngjyre [municion për armë për paintball/topa ngjyre] [aparate 

sportive]; Rrjeta për sporte; Lojëra argëtuese me bixhoz dhe paintball; Kapele nga letra për 

festa; Piñatas; Pistoleta lodër; Lodra të buta të mbushura; Lodra të buta të mbushura; Lojë 

me rrathë; Çanta për boksim; Markerë për bilardo; Kukulla; Shtretër kukullash; Shishe 

ushqyese për kukulla; Shtëpi kukullash; Veshje kukullash; Dhoma kukullash; Lojë me 

bashkim pjesësh; Gracka për peshkim; Litarë për dërrasat për surfim; Lojëra me unaza; 

Toboganë [lodra]; Rollerë për biçikleta jolëvizëse për ushtrime fitnesi; Skuterë/Trotinetë 

[lodra]; Rollerë; Rollerë me rrota në vijë; Rrota për ruletë; Karta gërvishëse për lojëra të 

llotarisë; Fije për reketë; Tabela shahu; Lojëra shahu; Kalë lëkundës; Favorë/dhurata të 

vogla feste; Rrengje [lodra të  vogla]; Mburoja nën gjuri [artikuj sporti]; Shënjestra; Dorëza 

sportive [aksesorë për lojëra]; Saja [artikuj sportiv]; Patina për akull; Rrjeta fluturash; Borë 

për pemën e vitit të ri (Artificiale -); Glob dëborë; Këpucë bore; Material mbushës 

(Mbrojtës -) [pjesë të kostumeve sportive]; Pishina (Për notim -) [artikuj lojërash]; Dërrase 

për notim me këmbë për fëmijë; Pluskuese për peshkim; Tregues kafshimi [pajisje për 

peshkim]; Lopata për notim; Krahë me ajër për notim; Rripa për notim; Xhaketa për notim; 

Mbështjellëse rrëshqitëse për ski [mbulesa për ski]; Flluska sapuni [lodra]; Skejtbordë; 

Shtroja për ski; Lidhëse për ski; Skija; Skaje të skijave; Kruese për ski; Dyll për ski; 

Dërrasa për rrëshqitje në borë; Çanta të dizajnuara në mënyrë speciale për ski dhe dërrasa 

për surfim; Makina bixhozi [lojëra bixhozi]; Topa për lojëra; Lojëra; Topa lër lojë; Rruzuj; 

Tavolina të brendshme për futboll; Zar; Lodra për kafshë shtëpiake; Reketë; Shtiza për 

kërcim me shtizë; Blloqet për nisje për sporte; Ngritëse [pajisje për alpinizëm]; Llastiqe për 

hedhje [artikuj sportiv]; Dërraza për lundrim; Dërraza për surfim; Ski për surfim; Shkopinj 

për rrotullim; Shtroja (Kamuflimi -) [artikuj sportiv]; Arushë pellushi; Aparate për hedhjen 

e topave të tenisit; Rrjeta tenisi; Maska teatrale; Mbështetës (Atletikë e meshkujve -); 

[artikuj sportiv]; Tavolina për ping pong; Pëllumba dheu [shënjestra]; Kurtha për pëllumba 

dheu; Lojëra portabile me ekrane me kristale të lëngshme; Trampolina; Platforma kërcimi 

[artikuj sportiv]; Rripa mbajtës për anije me vela; Lojëra backgammon; Makina argëtuese 

me video lojëra; Pemë të vitit të ri me material sintetik; Lojë luhatëse; Gota për zar; 

Shigjeta për lojëra; Disqe për sporte; Disqe fluturuese [lodra]; Pistoleta (Kapakë për -) 

[lodra]; Kapakë shpërthyes [lodra].  

29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, Ekstraktet e mishit; Fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata apo të ziera; xhelatnat; reçelet dhe kompostot; vezët; 

qumështi dhe produktet e qumështit; vajrat dhe yndyrnat për ushqim; ajvari [speca të 

konservuar]; qumësht me proteina; ekstrakte barishtesh për ushqim; Algina për qëllime 

kulinare; Pije jo-alkoolike e bërë nga vezët; Pure mollësh; Midhje, jo të gjalla; Salsiçe me 

gjak derri; Fasule, të konservuara; Lëng për gatim; Përzierje të yndyrshme për rriska buke; 
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Gjalpë; Përzierje gjalpi dhe sheqeri pluhur; Hurma; Gjizë; Të kuqet e vezëve; Vezë të 

pluhrosura; Albumina për qëllime kulinare; Të bardhët e vezëve; Bizelet, e konservuara; 

Gjalpë kikirikësh; Kikirikë, të gatuar; Tranguj të vegjël; Patatina me yndyrë të ulët; 

Substanca të yndyrshme për prodhimin e yndyrnave të ngrënshme; Peshk i kriposur; Peshk, 

i konservuar; Peshk, jo i gjallë; Fileto peshku; Ushqime të gatuara nga peshku; Peshk, në 

konservë [i konservuar (Am.)], Xhelatinë; Ushqim peshku për konsum njerëzor; Shkuma 

(Peshk -); Vezë peshku, të gatuara; Mish; Mish i konsevuar; Koncentrate lëngu për gatim; 

Xhelatna frutash; Pulp frutash; Ushqim i shpejtë i bërë nga frutat; Xhelatna për ushqim; 

Karkalecë, jo të gjallë; Shpezë, jo të gjalla; Perime, të gatuara; Perime, të thata; Konserva 

perimesh; Perime, në konserva [të konsërvuara (Am.)]; Shkuma (Perime -); Sallata 

perimesh; Alga deti të thekura; Harenga; Aragosta, jo të gjalla; Xhem xhenxhefili; Jogurt; 

Preparate supash të perimeve; Gjalpë kakao; Plënc; Fruta të ngrira; Patatina; Theka 

patatesh; Fërgesa patatesh; Djath; Kaviar; Kefir [pije qumështi]; Humus [pastë leblebish]; 

Palcë kafshësh për ushqim; Vaj eshtrash, i ngrënshëm; Gjalpë kokosi; Vaj dhe yndyrë 

kokosi [për ushqim]; Kokos, i tharë; Vaj kokosi për ushqim; Xhem; Hudhër [e konservuar]; 

Supa consommé; Karavidha, jo të gjalla; Kroketa; Krustacë; jo të gjallë; Farë djathi; 

Salmon; Karavidha gjembaçe, jo të gjalla; Ushqime të fermentuara nga perimet (kimchi); 

Mëlçi; Pate mëlçie; Vaj i farës së lirit për qëllime kulinare; Lecitin për qëllime kulinare; 

Thjerrëza, të konservuara; Vaj misri për ushqim; Bajame, të gatuara; Margarinë; 

Marmaladë; Qumësht; Fermentime (Qumësht -) për qëllime kulinare; Pije nga qumështi, 

dominuar nga qumështi; Prodhime qumështi; Koktej me qumësht; Hirrë; Midhje, jo të 

gjalla; Arra të gatuara; Fruta të gatuar; Fruta në konservë [të konservuar (Am.)]; Fruta në 

konservë [të konservuar (Am.)]; Sallata frutash; Vajra për ushqim; Ullinj, të konservuar; 

Vaj ulliri për ushqim; Vaj nga thelbi i palmës për ushqim; Vaj nga thelbi i palmës për 

ushqim; Pektinë për qilimë kulinare; Lëngje perimesh për gatim; Turshi perimesh 

(Piccalilli); Perime turshi; Këpurdha, të konservuara; Polen i përgatitur si ushqim; Salcë 

nga boronica e kuqe [kompot]; Vaj nga farat rapeseed; Rrush i thatë; Fara, të gatuara; 

Sardele, jo e gjallë; Sardele; Lakër turshi; Lëvozhga pemësh; Butakë, jo të gjallë; Proshutë; 

Krem; Vezë kërmilli për konsumim; Derrk; Dhjamë derri; Tranguj-deti, jo të gjallë; Vemje 

të krimbit të mëndafshtë, për konsumim njerëzor; Vaj susami për ushqim; Tahini [pastë nga 

fara e susamit]; Karkaleca; jo të gjallë; Fasule soje, të konservuara, për ushqim; Qumësht 

soje [zëvendësues qumështi]; Fara luledielli; të gatuara; Vaj luledielli për ushqim; Proshutë 

derri; Yndyrna të ngrënshme; Yndyrë e bardhë nga kafshët, për ushqim; Supa [Preparatë 

për gatim -); Peshk tuna; Tofu; Pure domatesh; Lëng domatesh për gatim; Zhardhok 

kërpudhash, të konservuara; Aloe vera e përgatitur për konsum njerëzor; Fole zogu të 

ngrënshme; Kafshë gjahu; Salsiçe; Salsiçe në brumë të rrahur; Mishra të ftohtë të pjekur; 

Preparate për gatimin e lëngjeve për supa; Qepë, të konservuara.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Niseshte tapioca dhe sago; Miell dhe 

preparate nga drithërat; Bukë, brumë dhe ëmbëlsira; Akullore; Sheqer, mjaltë; melasë; 

Maja, pluhur për gatim; Kripë, Mustardë; Uthull, salca; Erëza; Akull; Alga deti [salcë]; 

Glikanxo; Aromatizues, përveç për vajra esencialë; për pije; Aroma, përveç për vajra 

esencialë; Miell gruri; Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për torta; Pluhur për gatim; 

Pluhur për torta; Uthull birre; Agjentë trashës për gatim; Akullore (Agjentë lidhës për -); 

Ushqim me fasule; Karamele; Simite; Bukë; Bukë pa maja, Sanduiçë; Biskota petit-beurre; 

Hamburgerë me djahtë [sanduiç]; Chow-chow [salcë]; Chutney [salcë]; Kuskus [semolina]; 

Këri [erëz]; Pudingje; Shkuma (Dezert -) [ëmbëlsirë]; Çaj i ftohtë; Ëmbëlsira kikirikësh; 
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Esenca për ushqime, përveç esencave eterike dhe vajrave esencialë; Uthull; Brumë supe; 

Zbutës mishi, për qëllime të përdorimit shtëpiak; Pite mishi; Salca mishi; Marcipan; Salca 

frutash; Mbështjellje me perime; Mjaltë royal jelly; Xhelatna frutash [ëmbëlsira]; Grizë 

misri; Elb i pastruar; Miell elbi; Elb (i shtypur); Patatina [produkte drithërash]; Preparate 

drithërash; Ushqim i shpejtë me bazë drithërash; Salca; Karafil [erëz]; Glukozë për qëllime 

kulinare; Aditivë gluteni për qëllime kulinare; Semolina; Drithë i shtypur për konsum 

njërëzor; Theka drithërash; Hallvë; Maja; Mjaltë; Xhenxhefil [erëz]; Jogurt i ngrirë [akuj 

ëmbëlsirë]; Kafe; Kafe artificiale; Preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafes; 

Aromatizues kafe [aromatizues]; Pije të bazuara në kafe; Kakao; Produkte të kakaos; Pije të 

bazuara në kakao; Kaperi; Karamele; Miell patatesh; Gomë për përtypje; Keçap; Kripë për 

gatim; Kripë për konservim të ushqimeve; Biskota të thata; Infuzione, jo medicinale; Krem 

tortesh [krem mbulues]; Barishte kopshti, të konservuara [erëza]; Pluhur torte; Kurkum; 

Jamball [ëmbëlsirë]; Shkop jamballi [ëmbëlsirë]; Vaj i farës së lirit për qëllime kulinare 

[erëz]; Misër, e bluar; Misër, i pjekur; Theka misri; Miell Misri; Makarona; Macaroons 

[brumë]; Maltozë; Malt për konsum njërëzor; Ëmbëlsira bajamesh; Marinada; Marcipan; 

Pastë bajamesh; Majonez; Ujë deti për gatim; Miell; Ushqime të miellzuara; Sirup nga 

kallami i sheqerit; Qull, me bazë qumështi; për ushqim; Pije kafe me qumësht; Pije kakao 

me qumësht; Pije çokollate me qumësht; Glazurë përshute; Produkte të miellzuara; 

Arrëmyshk; Musli; Ushqim më bazë drithrash; Vakte të përgatitura me bazë në brumë supe, 

Thërmija buke; Pite të mbushura; Torta “mooncake”; Tableta [ëmbëlsira]; Pesto [salcë]; 

Petit fours [tortë]; Palpeta; Piper; Kek me xhenxhefil; Mint për ëmbëlsira; Karamele me 

pepermint; Piperë [erëza]; Pica; Propolis; Shirita dritherash me përmbajtje të lartë 

proteinash; Kokoshka; Quiche; Ravioli; Torta me oriz; Ushqim i shpejtë me bazë në oriz; 

Salcë turshish [salcë]; Akull, natyral apo artificial Kafe (E papjekur -); Sharfran [erëz]; 

Niseshte sago; Krem i rrahur (Preparate për mpiksje -); Salca për sallata; Maja; Çokollatë; 

Çokollatë për pije; Shkuma (Çokollate -); Kombinim erëzash Allspice; Kripë selinoje; 

Simite; Miell mustarde; Pastë e fasuleve të sojës [salcë]; Miell soje; Salcë soje; Sherbet 

[akuj]; Salca [salca]; Shpageta; Pluhra për akullore; Sodë gatimi [bikarbone ose sodë për 

qëllimë të gatimit]; Niseshte për ushqim; Glikanxo; Sushi; Ëmbëlsues (Natyral -); Sallatë 

vegjetariane Tabbouleh; Tako; Tapiokë; Miell tapioke; Çaj; Fermentime për pasta/salca; 

Pasta ushqimi të miellzuara; Salcë domatësh; Torta; Tortilla; Aromatizues vanilla për 

qëllime kulinare; Vanillin [zëvendësues vanille]; Waffles [brumë]; Krem tartari për qëllime 

kulinare; Embrion gruri për konsum njerëzor; Materiale lidhëse për salsiçe; Preparate 

aromatizuese për ushqim; Chicory [zëvendësues për kafe]; Kanellë [erëz]; Gluten i 

përgatitur si ushqim; Sheqer; Pralina; Ëmbëlsira për dekorimin e pemëve të vitit të ri; 

Peksimadhe.   

31  Të mbjella të papërpunuara agrikulturore dhe të kulturës ujore; Produktet e 

hortikulturës dhe kulturës ujore; Fara dhe drithëra të papërpunuara; Fruta dhe perime të 

freskëta; barishte të freskëta; Bimë dhe lule natyrale; Zhardhokë, fidanë dhe fara për 

mbjellje; Kafshë të gjalla; Artikuj ushqimor dhe pije për kafshë; Malt; Prodhime 

agrikulturore, hortikulutore dhe pyjore dhe drithëra të papërfshra në klasa tjera; Bishtaja; 

Fara.  

32  Birra; Ujë dhe pije tjera jo-alkoolike të gazuara dhe minerale; Pije frutash dhe lëngje 

frutash; Sirupë dhe përbërës tjerë për përgatitjen e pijeve; Pije jo-alkoolike; koncentrate; 

Sirupe dhe pluhur për përgatitjen e pijeve/lëngjeve; Ujë mineral dhe të gazuar; Pije tjera jo-

alkoolike; Pije energjike, pije isotonike, pije hipertonike, pije hipotonike; Pije dhe lëngje 
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frutash dhe perimesh; Pije frutash të ngrira, të pa-gazuara, jo-alkoolike; Pije të pasuruara 

me vitamina (jo për shkaqe mjekësore); Birra; Birra jo-alkoolike.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës).   

34  Duhan; Prodhime duhani; Zëvendësues duhani jo për shkaqe mjekësore; Cigare; Cigare 

të vogla; Puro; Makina xhepi për mbështjelljen e cigareve; Tuba cigaresh; Filterë cigaresh; 

Letër cigaresh; Cigare elektrike; Tretës të lëngshëm për përdorim në cigare elektrike; 

Shkrepëse dhe sende për duhanpirës  

35  Reklamim, Reklamim, përveç për makina ose kamionë; Menaxhimi i biznesit; 

Administrimi i biznesit; Shërbimet e agjencisë import-eksport; Organizimi, funksionimi 

dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave të stimulimeve; shërbimet e shitjes 

me pakicë dhe shërbimet online me pakicë që lidhen me shitjen e aparaturave dhe 

instrumenteve shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, optike, matëse, 

sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), aparate dhe instrumente për shpëtim dhe mësim, 

aparate dhe instrument për përçimin, ndalimin/lëshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatura për regjistrimin, transmetimin 

ose riprodhimin e zërit ose imazheve; Shitja me pakicë dhe shitja me pakicë përmes 

internetit, që kanë të bëjnë me shitjen e mallrave, si bartës magnetik të të dhënave, disqe 

regjistrimi, kompakt disqe, pranues televiziv, DVD dhe media të tjera dixhitale për 

regjistrim, mekanizma për aparate që punojnë me monedha hekuri, arka, makina 

llogaritëse, pajisjet për përpunim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik, aparatet 

për shuarjen e zjarrit, aparatet për transmetimin e tingullit ose imazheve, aparatet e 

telekomunikacionit, aparatet mobile të telekomunikacionit, pajisje mobile të 

telekomunikimit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë përmes 

internetit të ndërlidhura me shitjen e aparateve dhe instrumenteve dixhitale të 

telekomunikacionit, tablete dixhitale, pajisje kompjuterike, aplikacionet kompjuterike, 

softuer kompjuterik që mund të shkarkohet nga interneti, softuerë kompjuterikë të 

regjistruar, aplikacioneve softuerike, aplikacioneve softuerike për mobilë, aplikacione të 

shkarkueshme për pajisje multimediale, lojërat kompjuterike, softuer i lojërave 

kompjuterike, programet e lojërave kompjuterike, PDA-të (Asistentë digjitalë personal); 

Shitja me pakicë dhe shitja me pakicë në internet në lidhje me shitjen e mallrave siç janë 

asistentë personalë dixhitalë, telefona celularë, llaptopë, aparate të rrjetit të 

telekomunikacionit, kontrollues të softuerit për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet 

e telekomunikacionit, veshje mbrojtëse, helmeta mbrojtëse, pranues televiziv, pranues, 

aparate të sistemit global të pozicionimit (GPS), aparate satelitore të navigacionit, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Softuer kompjuterik i regjistruar në CD-ROM, përveç për 

makina ose kamionë, kartela SD (karta dixhitale të sigurta), sy qelqi, syze (optikë), syze 

dielli; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shërbime online me pakicë që lidhen me shitjen e 

syzeve mbrojtëse dhe kutive për to, lente kontakti, kamera, objektivë për aparate, MP3 

pajisje, shirita audio, kaseta audio, disqe audio, kaseta audio-video, audio-video disqe, 

videokaseta, video disqe, CD-të, DVD-të, publikime elektronike të shkarkueshme, skedarë 

imazhesh të shkarkueshëm, skedarë muzikorë të shkarkueshëm, jastekë për mausë, magnet, 

këllëf të telefonave celularë, Shitje me pakicë dhe shitje me pakicë në internet në lidhje me 

shitjen e mallrave, siç janë komplete për bisedë pa duar për telefonat, Kartat magnetike të 

koduara, Kartat e koduara, aplikacione për telefonat celularë, Softuer për telekomunikacion, 

softuer për përpunimin e transaksioneve financiare, Buletini kompjuterik dhe tabelat e 

mesazheve, Bateritë elektrike, përveç atyre për makina ose kamionë, karrikuesit e baterive, 
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përveç atyre për makina ose kamionë; alarmet e sigurisë, kamerat e sigurisë, aparatet 

paralajmëruese të sigurisë, aparatet e kontrollit të sigurisë, aparatet vëzhguese të sigurisë, 

programet kompjuterike për siguri; Shitjet me pakicë dhe shitjet pakicë në internet të 

mallrave, e që janë softuer kompjuterik për siguri, SIM kartela, antena, Alarmet, kabllot 

elektrike, Aparatet dhe instrumentet e kimisë, Programet operative kompjuterike të 

regjistruara  Pajisjet periferike kompjuterike, Pajisjet e përpunimit të të dhënave, Aparat 

diagnostikues jo për qëllime mjekësore, matës të distancës; shitjet me pakicë dhe shitje me 

pakicë në internet të mallrave, siç janë aparatet për regjistrimin e distancës, tonet të 

shkarkueshme për zile të telefonave celularë, Etiketat elektronike për identifikimin e 

mallrave; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shërbimet e shitjes me pakicë në internet lidhur 

me shitjen e etiketave elektronike për mallra, okularë, syze për sport, karta identiteti 

magnetike, aparate ndërlidhëse, altoparlantë, media magnetike të të dhënave, instrumente 

matematikore, modemë, aparate televizive për qëllime mjekësore, transmetues të 

telekomunikacionit, letër, karton, material të shtypur, fotografi, material biroteknik; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime online të shitjes me pakicë të lidhura me shitjen 

e materialeve të zyrës, material udhëzues dhe mësimor, material të paketimit, pajisje 

arsimore, vegla të shkrimit, instrumente të shkrimit, materiale të shkrimit, libra, katalogë, 

kartela, manuale të udhëzimeve, revista, pamflete, botime periodike, kalendarë, ditarë, 

etiketa, harta, botime të shtypura, kartolina, postera, tarifa të shtypura, formularë të shtypur; 

Shitje me pakicë dhe shitje online me pakicë në lidhje me artikuj vijues: Veshje, mbathje 

dhe kapela, mjete shtëpiake ose enë kuzhine dhe kontejnerë, enë, enë të tavolinës, Aparat 

për qëllime gatimi, Takëm tavoline, pirunë dhe lugë, Artikuj për qëllime pastrimi, artikuj 

për kopshtari, Bizhuteri, Instrumentet orologjike dhe instrumente të tjera kronometrike, 

instrumente muzikore, aparate ndriçimi, përveç për makina ose kamionë; Shitjet me pakicë 

dhe shitje online me pakicë në internet që kanë të bëjnë me: tekstilet, përveç për makina ose 

kamionë, mallra të tekstilit shtëpiak, mobilje, pajisje, çanta, bagazh, vegla të tualetit, 

kozmetikës, farmaceutikës, preparatet pastruese; Shitjet me pakicë dhe shitje me pakicë në 

internet në lidhje me shitjen e: lojërave dhe gjësendeve për lojë, artikujve gjimnastikorë, 

artikujve sportivë, pajisjeve sportive, mish, peshk, pula, mish të shtazëve të egra, ushqim, 

artikuj ushqimor, artikuj nga ëmbëltorja, ëmbëlsira, mallra të pjekura, produkte ushqimore, 

fruta, lule, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, birra, ujë mineral, ujë të gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike, pije alkoolike; Shitje me pakicë dhe shitje me pakicë në internet në lidhje me: 

terminale interaktive me ekran me prekje, shkopinj për selfie (monopode të dorës), unazat 

të zgjuara, aparate për telefona të mençur, Orë të mençura; Shitje me pakicë dhe shitje me 

pakicë në internet në lidhje me shitjen e: automjeteve tokësore, përveç makinave ose 

kamionëve, karburante, materiale ndërtimi, hekurishte, komponente elektronike; 

Menaxhimi i biznesit të shitoreve me pakicë; Rregullimi i abonimeve për shërbimet e 

telekomunikacionit (për të tjerët); Përpilimi dhe sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Hartimi i statistikave; Analiza e kostos; Organizimi i garave për 

qëllime reklamimi; Konsulencë për punësim; Agjencitë e punësimit; Sigurimi i 

informacionit për punësim; sigurimi i informacionit për punësim në lidhje me skemat e 

programeve rinore; Administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët (shitore për këshillim të 

konsumatorëve), përveç shërbimeve të ndërlidhura me makina ose kamionë; Anketa të 

opinionit publik; Rekrutimi i personelit; Shërbimet e krahasimit të çmimeve; Shërbimet e 

prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Qira dhënia 
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e hapësirës për reklamim), përveç shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë; 

Qiradhënia e kohës për reklamim në media të komunikimit, përveç shërbimeve që kanë të 

bëjnë me makina ose kamionë; Përkrahja e shitjeve për të tjerët, përveç shërbimeve që kanë 

të bëjnë me makina ose kamionë; Kërkimi i sponsorizimit; Negocimi i kontratave të 

biznesit për të tjerët; Informatë dhe konsulencë në të gjitha lëmitë e lartpërmendura, përveç 

shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë; Informata dhe konsulencë në lidhje 

me shërbimet e sipërpërmendura, të ofruara përmes internetit nga një bazë kompjuterike 

ose nga interneti, përveç shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë; Informata 

dhe shërbime këshilluese në lidhje me të gjitha shërbimet e lartpërmendura, të ofruara 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit, përveç shërbimeve që kanë të bëjnë me makina 

ose kamionë; Përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike, 

Analiza e kostos, Shërbimet e prokurimit për të tjerët [Blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera], Faturimi, Parashikimi ekonomik, Informatat afariste, Administrimi 

komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, Konsulencë për 

menaxhimin e biznesit dhe organizimit, Hetim biznesi, Informatat afariste, Vlerësim i 

biznesit; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese, përveç 

shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë, përpilimi i informatave në bazat e të 

dhënave kompjuterike, përveç shërbimeve që lidhen me makina ose kamionë, organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale dhe reklamuese, përveç shërbimeve që kanë të 

bëjnë me makina dhe kamionë, Auditimi i bizneseve, Hulumtimi i tregut dhe anketat e 

opinionit publik, Përgatitja e listës së pagave; Menaxhimi i afarizimit ose funksioneve 

komerciale të një ndërmarrjeje industriale ose komerciale.  

36  Sigurimi, tjetër nga shërbimet e lidhura me veturat dhe kamionët; Shërbime financiare, 

tjera nga shërbimet në lidhje me veturat dhe kamionët; Çështje monetare; Çështje të 

patundshmërive; Analiza financiare, aktivitet bankar; Zyra e Kredive, Vlerësime fiskale, 

Fonde të përbashkëta, Krijimi dhe menaxhimi i fondeve investuese dhe njësive të trustit dhe 

menaxhimi i transaksioneve financiare të ndërlidhura me to; Blerja, shitja ose brokerimi i 

tregtisë së patundshmërisë për fonde investuese dhe njësi të trustit; Marrja përsipër dhe 

bashkimet e bizneseve të natyrës së njëjtë ose të ngjashme, përfaqësimi i bizneseve të tjera 

të ngjashme me objektiva të ngjashme të biznesit, duke i mundësuar bizneseve të tilla të 

veprojnë si pjesëmarrës ose garantues, dhe të kenë opsionin e krijimit të filialeve; 

Prokurimi në fushën e menaxhimit të premisave banuese dhe komerciale, Menaxhimi dhe 

zhvillimi i fondeve të ekuitetit, tjera nga fondet investuese, njësive të trustit dhe fondeve të 

privatizimit; investimeve kapitale, transferimit elektronik të kapitalit, Informacioni 

financiar, Vlerësimi financiar [sigurimi, aktiviteti bankar, patundshmëri], Këshillë 

financiare, Garanci financiare, Menaxhim financiar, Shërbime financiare, tjera nga 

shërbimet e lidhura me vetura dhe kamionë, Sponsorizim financiar, Garanci, Hipotekë 

bankare, Informacion i sigurimit, Investime të fondeve, Agjenci e patundshmërive, 

Shërbime të konsulencës në lidhje me sigurimin; Blerje me këste (financim), tjetër nga 

shërbimet e lidhura me vetura dhe kamionë; Blerje dhe blerje me këste, tjetër nga shërbimet 

e lidhura me vetura dhe kamionë, Shërbime të kartelave të kreditit; Financimi i blerjes me 

këste, tjetër nga shërbimet e lidhura me vetura dhe kamionë, Brokerim i aksioneve, çështje 

të patundshmërisë, Menaxhim dhe brokerim i patundshmërisë, Vlerësime fiskale, 

Vlerësime të patundshmërive; Aktivitet i nënshkrimit online, Transaksione të valutave të 

huaja, Fonde pensionale; sigurim dhe shërbime nënshkruese; Sigurim nënshkrues i jetës, 

Brokerim i sigurimit, Konsulencë e sigurimit, Ofrim i informatave financiare përmes një 
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web-faqe, Rregullimin e dhënies me qira të patundshmërive, Qiraja e zyrave 

[patundshmërive], Mbledhja e qirasë, Qiraja e ndërtesave të apartamenteve banesore; Qiraja 

e apartamenteve, Huatë [financiare], kreditimi kundër sigurisë, Agjencitë e 

patundshmërive, Këmbimi i parasë, truste, Administrimi i patundshmërisë, nënshkrimi i 

sigurimit në aksidente, Lëshimi i instrumenteve negociuese, Shërbime të tregtisë me letra 

me vlerë; Blerja dhe lëshimi i letrave me vlerë dhe ofrimi i shërbimeve në lidhje me to; 

Ruajtja dhe magazinimi i letrave me vlerë (dokumenteve), blerja dhe shpengimi i letrave 

me vlerë dhe pagesa e dividentave pas kësaj, konsulencë në lidhje me letrat me vlerë 

tregtimin, qoftë blerjen apo shitjen e letrave me vlerë, Brokerimi dhe tregtimi i letrave me 

vlerë, Brokerimi i tregtimit të letrave me vlerë, Lëshimi i kartelave të kreditit, Rregullimi i 

financimit për projekte të ndërtimit, Pastrimi, financiar, Konsulencë në lidhje me shërbime 

financiare; Agjenci të mbledhjes së borxhit (faktoring), aktivitet bankar nga shtëpia, 

pastrimi, rritja e fondeve bamirëse, organizimi i mbledhjeve, shërbime të likuidimit të 

biznesit (çështje financiare), shërbime të pagesës së pensionit, shërbime të depozitave të 

sigurta, ruajtja e depozitave të sigurta; Shërbime të agjencisë për bonot; Shërbime të 

agjencisë për letra me vlerë; Shërbime të agjencisë për këmbim të parasë; Agjenci ose 

brokerim i dhënies me qira të tokës; Rikuperim i borxhit; Agjenci në fusha të bonove dhe 

letrave të tjera me vlerë; Shërbime të aktivitetit bankar elektronik; Procesimi elektronik i 

pagesave përmes një rrjeti global të kompjuterave; Shërbime filantropike në lidhje me 

donacione monetare; Informacion në fushat e aktiviteti bankar dhe sigurimit; Informacion 

dhe konsulencë e ofruar përmes rrjeteve të telekomunikimit, në fushat e aktivitetit bankar 

dhe sigurimit.   

37  Ndërtimi i ndërtesave; Riparimet, përveç shërbimeve të lidhura me vetura apo kamionë; 

Shërbime instalimi; Furnizim, montim, komisionim, servisim, përveç shërbimeve të lidhura 

me vetura apo kamionë; mirëmbajtje dhe inspeksion, riparim apo riparim kapital i 

makinerive dhe pajisjeve për stacione të energjisë elektrike, termocentraleve, impianteve 

kimike apo petrokimike, impianteve për trajtimin e ujërave të zeza dhe impianteve për 

trajtimin dhe/apo hedhjen e formave të ndryshme të plehrave; Shërbime për modifikim dhe 

shndërrim të makinerive; Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i makinerive; Dizajn 

arkitekturor, Mbikqyrje e ndërtimit të ndërtesave, Konsulencë ndërtimor, Mirëmbajtje dhe 

riparim i pajsijeve kompjuterike (harduer), Informacion ndërtimi; Ndërtim i ndërtesave; 

Ndërtim i inxhinierisë civile; Shërbime ndërtimi; Ndërjmetësim në fushën e investimit në 

ndërtimtari; Inxhinieri e lidhur me ndërtime kapitale, bravandreqje, riparim i drynjve  të 

sigurisë; shërbimeve lidhëse, restorimi dhe mirëmbajtja e mobiljeve, ngrohja, sistemi 

hidraulik, riparimi dhe instalimi i pajisjeve ngrohëse, Riparimi, Inspektimi dhe testimi i 

pajisjeve të dedikuara elektrike, Instalimi dhe riparimi i pajisjeve shtëpiake elektrike; 

Shfrytëzimi minerar i metaleve të çmuara; Nxjerrja minerare; Shërbime gurore; Shfrytëzimi 

minerar i gurëve të çmuar; Montimi, komisionimi, servisimi, mirëmbajtja, riparimi, 

restorimi dhe rinovimi i mjeteve të transportit tokësor ose nëntokësor dhe pajisjeve të 

transportit, pjesëve, komponentëve dhe aksesorëve të tillë, përveç për vetura apo kamionë; 

Servisimi, riparimi, mirëmbajtja, restorimi dhe rinovimi i makinerive dhe pajisjeve në 

fushën e energjisë nukleare, instalimi i makinerisë dhe pajisjeve në fushën e energjisë 

nukleare; Kryerja e inspektimeve, kontrolleve, testimeve dhe shqyrtimeve të makinerive 

dhe pajisjeve dhe objekteve në fushën e energjisë nukleare; Ndërtimi, ndryshimi dhe 

largimi i ndërtesave; Mirëmbajtja e pronës, Aktivitete dhe shërbime inxhinierike për 

investimin në ndërtimtari, në veçanti prokurimi dhe ofrimi i asistencës, vlerësimeve, 
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këshillimit, rekomandimeve dhe opinioneve profesionale lidhur me përgatitjen sigurisë dhe 

ndërtimin e projekteve të ndërtesave dhe ofrimin e mbikqyrjes teknike; Kabllimin e 

ndërtesave për transmetime telekomunikative; Mirëmbajtja dhe riparimi i instalimeve 

elektrike; Instalimi i linjave telefonike; Instalimi dhe riparimi i antenave; Instalimi dhe 

mirëmbajtja e instalimeve fotovoltaike; Instalimi dhe riparimi i rrjeteve telekomunikative; 

Instalimi dhe riparimi i harduerit kompjuterik; Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i alarmit, 

drynjve dhe sefave; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e makinerisë elektrike dhe 

gjeneruese; Instalimi i pajisjeve komunikuese; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e 

kompjuterëve dhe pjesëve të kompjuterëve; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e 

instalimeve industriale; Instalimi i sistemeve me energji solare; Instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i aparateve transmetuese; Konsulencë ndërtimore; Informim në fushën e 

ndërtimtarisë; instalimit dhe servisimit; Informim dhe konsulencë të ofruar nëpërmjet 

rrjeteve telekomunikative në fushën e ndërtimtarisë, instalimit dhe servisimit.  

38  Komunikime përmes telefonave, Qiramarrja e aparateve për dërgim të mesazheve, 

Transmetimi përfshihet në këtë klasë; Agjencitë e lajmeve, informative dhe agjencitë e 

lajmeve, shërbimet e teletekstit, komunikimet e përfshira në këtë klasë, transmetimet 

satelitore, transmetime elektronike të të dhënave, mesazheve dhe informatave, përveç për 

vetura o kamionë; Shërbime për dhoma bisede në internet; Shërbime për biseda më zë 

nëpërmjet internetit; Komunikime përmes kompjuterëve, celularëve dhe të gjitha pajisjeve 

tjera elektronike, përveç për vetura apo kamionë; Ofrimi i forumeve online për komunikim; 

Ofrimi i linqeve komunikuese online që transferojnë përdoruesin e faqes në faqe të tjera 

locale dhe globale; Shërbime të rrjetit telekomunikues mobil; Shërbime të linjave fikse 

telekomunikuese; Shërbime transmetuese të kapacitetit të lartë [broadband]; Shërbime të 

komunikimit pa kabllo; Shërbime të komunikimit digjital; Shërbime të transmetimit; 

Transmetim televiziv; Shërbime të transmetimit lidhur me televizion me internet protokoll; 

Ofrimi I shërbimeve për qasje në televizion me internet protokoll; Shërbime për qasje në 

internet; Shërbime për email dhe mesazhe teksti; informacione telekomunikimi të ofruara 

nëpërmjet rrjeteve telekomunikuese; Shërbime të ofruesti të rrjetit; përkatësisht qiramarrja 

dhe disponimi i kohës së qasjes në rrjete dhe baza të të dhënave, në veçanti Interneti; 

Shërbime komunikacioni për qasjen e një bazë të të dhënave; Ofrimi i qasjes në baza të të 

dhënave; Qiradhënia e kohës së qasjes në një bazë të të dhënave kompjuterike; Operimi i 

një rrjeti të telekomunikacionit; Shërbime të tabelës së buletinit elektronik; Ofrimi i qasjes 

në regjistra të faqeve; ofrimi i qasjes në dokumente/seri për dëgjim [podcast]; Shërbime të 

dhomave të bisedës për rrjete sociale; Ofrimi i forumeve online; Forume për rrjete sociale; 

Ofrimi i lidhjeve elektronike telekomunikuese; Shërbime të drejtimit dhe kryqëzimit të 

telekomunikacionit; Qiramarrja e pajisjeve të telekomunikacionit; Ofrimi i qasjes në baza të 

të dhënave kompjuterike në fushën e rrjeteve sociale, prezentimeve sociale dhe takimeve 

online; Shërbimi informimi dhe këshilluese lidhur me cilindo nga shërbimet e 

lartpërmendura; Shërbime informimi dhe këshilluese lidhur me cilëndo nga shërbimet e 

ofruara online nga një bazë e të dhënave kompjuterike apo nga Interneti; Shërbime 

informimi dhe këshilluese lidhur me shërbimet e lartpërmendura të ofruara përmes një rrjeti 

të telekomunikacionit; Transmetimi televiziv kabllor; Komunikimi nëpërmjet telefonëve 

celularë; Komunikimi nëpërmjet terminaleve kompjuterike, përveç shërbimeve të lidhura 

me vetura apo kamionë; Komunikimi përmes rrjeteve të fibrave optik; Komunikimi përmes 

telefonit; Transmetimi i ndihmuar nga kompjuterët i mesazheve dhe imazheve; Shërbime të 

tabelës së buletinit elektronik [shërbime të telekomunikacionit]; Transmetimi i postës 
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elektornike; Transmetimi i faksimilës; Informacioni mbi telekomunikacionin; Dërgimi i 

mesazheve; Shërbime “paging” [radio, telefon apo mjete tjera të telekomunikimit 

elektronik]; Ofrimi i dhomave të bisedave në internet; Ofrimi i kanaleve të telekonumikimit 

për shërbime të teleshopingut; Ofrimi i lidhjeve telekomunikative në një rrjet global 

kompjuterik; Ofrimi i qasjes së përdoruesve në rrjete globale kompjuterike; Transmetimi i 

radios; Qiramarrja ose koha e qasjes në rrjete globale kopjuterike; Qiramarrja e aparateve 

për dërgim të mesazheve; Qiramarrja e modemëve; Qiramarrja e telefonëve; Transmetimi 

satelitor; Shërbime të telekonferencës; Komunikimi përmes telegramit; Shërbime 

telefonike; Shërbime teleks; Transmetimi i fajllave elektronik; Transmetimi online i 

kartolinave; Transmetimi i telegramëve; Shërbime të mesazheve zanore; Agjencitë e 

lajmeve; Transmetimi pa kabllo; Shërbime të telekomunikacionit; Shërbime të komunikimit 

mobil; Shërbimeve të portave të telekomunikacionit; Portale të internetit, postë elektronike 

dhe mesazhe; Shërbime informacioni lidhur me telekomunikacionit; Informacion dhe 

konsulencë të ofruar nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit në fushën e 

telekomunikacionit.  

39  Transporti, përveç me vetura apo kamionë; Paketimi dhe magazinimi i mallrave, përveç 

veturave apo kamionëve; Aranzhmane udhëtimi, përveç për vetura apo kamionë; Transport 

dhe ruajtje, përveç për vetura apo kamionë; Rimorkimi, përveç për vetura apo kamionë; 

Ndihmë për prishje të automjetit [rimorkim]; Dërgesa të parcelave; Dërgesa të mallrave; 

Dërgesa të gazetave; Qiramarrja e varkave; Rikuperimi i anijeve; Akull-thyerja; Dërgesa e 

luleve; Ndërmjetësues i transportit të mallrave; Transportimi i mallrave [Carting]; 

Ndërmjetësim i transportit, përveç për vetura apo kamionë; Shërbime të largimit; 

Magazinim i varkave; Magazinim i mallrave; Paketim i mallrave; Shkarkim i ngarkesave; 

Informata të magazinimit; Shërbime të futjes në shishe; Ndërmjetësim i transportit të 

mallrave; Vendosja e pullave postare; Bartja e valixheve, mallrave apo materialeve tjera; 

Transporti ambulativ; Shërbime korrieri [mesazhe apo mallra]; Pilotim; Qiramarrje e 

avionëve; Transportim përmes ajrit; Transportim i mobiljeve; Shërbime korrieri; 

Magazinim fizik i dokumenteve apo të dhënave të ruajtura elektronikisht; Transporti 

përmes gypave; Shoqërimi i udhëtarëve; Qiramarrja e rimorkiove me motor; Rezervime 

udhëtimi; Rezervimi dhe prenotimi i udhëtimit, përveç për vetura apo kamionë; 

Rikuperimi; Operacione shpëtimi [transport]; Ndërmjetësim i anijeve; Operimi i mbylljeve 

të kanaleve; Transport detar; Ngarkim/shkarkimi; Transporti me tramvaj; Transporti lumor; 

Transporti hekurudhor; Transporti me traget; Transporti me lundër; Transporti me varkë; 

Transporti dhe magazinimi i plehrave; Transporti i gjërave me vlerë; Logjistika e 

transportit, përveç për vetura dhe makina; Rikuperimi nën-ujor; Vizitat [turizëm]; 

Transporti i mallrave [dërgimi i mallrave]; Informacioni i trafikut; Qiramarrja e varkave; 

Qiramarrja e garazhave; Qiramarrja e ngrirësve; Qiramarrja e kamionëve (Hekurudhë -); 

Qiramarrja e ngrirësve të ushqimit; Qiramarrja e kontenjerëve të magazinimit; Qiramarrja e 

depove; Qiramarrja e parkingut; Qiramarrja e kuajve; Qiramarrja e karrigeve me rrota; 

Qiramarrja e kostumeve për zhtyje të thella; Qiramarrja e zileve për zhtyje; Shpërndarja e 

elektricitetit; Shpërndarja e elektricitetit në shtëpi familjare; Shpërndarja e energjisë; 

Shpërndarja e ujit; Qiramarrja e vagonit hekurudhor; Shërbime të bartjes së mallrave nga 

anija në anije; Furnizim uji; Ri-lundrim i anijeve; Dërgim i mallrave me porosi me postë.  

40  Trajtimi i materialeve, në veçanti metaleve dhe plastikave; Prodhimi i energjisë; 

Trajtimi i vajit dhe gazit; Dekontaminimi i materialeve të rrezikshme; Shkatërrimi i 

mbetjeve, Riciklimi i mbetjeve, Djegia e mbetjeve, Trajtimi i mbetjeve, Klasifikimi i 
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mbetjeve. Qiradhënie e pajisjeve për gjenerim të energjisë; Gjenerimi i elektricitetit nga 

energjia solare; Përgatitja e qarqeve elektronike nga modelet energjike në sipërfaqe; 

Shërbimet e informimit dhe këshillimit lidhur me të gjitha ato që kanë të bëjnë me 

gjenerimin e elektricitetit; Prodhimi i energjisë termike, nxehtësisë dhe avullit; gjenerimi 

dhe trajtimi i gazit; gjenerimi dhe trajtimi i ujit; Mbulesa me metal [jo ngjyrosja]; Aplikimi 

i shtresave rezistente nga përdorimi në metale dhe plastika; Aplikimi i shtresave rezistente 

nga përdorimi në komponentë inxhinierik; Aplikimi i shtresave mbrojtëse në makineri dhe 

vegla; Libërlidhje; Prerje e pëlhurave; Ndryshime në pëlhura; Rrobaqepësi me porosi; 

Qepje fustanash; Shërbime ngjyrosëse; Gravimi; Hidroizolimi i pëlhurave; Konservimi i 

ushqimit dhe pijeve; Vendosja e kornizave në art; Galvanizimi; Bluarja; Prerja e çelësave; 

Veshja me plastikë të tejdukshme; Përpunimi i lëkurës; Informimi për trajtimin e 

materialeve; Lustrimi i letrës; Printimi fotografik; Printimi; Procesimi i vajit; Qiramarrja e 

aparateve për kondicionim të ajrit; Saldimi; Trajtimi i pëlhurave; Trajtimi i mbetjeve; 

Shërbime të saldimit; Përpunimi i drurit; Informimi dhe këshillimi lidhur me shërbimet e 

lartpërmendura; shërbime informimi dhe këshillimi lidhur me shërbimet e lartpërmendura 

të ofruar online nga një bazë e të dhënave kompjuterike apo Interneti; shërbime informimi 

dhe këshillimi në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të ofruara nga një rrjet i 

telekomunikacionit; informimi në fushën e prodhimit me porosi; informimi dhe konsulenca 

e ofruar nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit në fushën e prodhimit me porosi.  

41  Edukim, ofrimi i trjanimeve, argëtim dhe aktivitete sportive, përveç atyre lidhur me 

vetura dhe kamionë; Konviktë, shërbime grupore (argëtim ose edukim); Drejtimi i muzeve, 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative, përveç atyre që lidhen me 

makina ose kamionë, Organizimi dhe realizimi i punëtorive [trajnimi], Operimi i llotarive, 

Qiraja e terreneve sportive, Shërbimet arsimore të ofruara nga shkollat, Trajnimi, 

Organizimi i shfaqjeve [shërbime financuara], studiot e filmit, prodhimi i filmave 

kinematografikë, raportimi i përfshirë në këtë klasë, shërbimet e parkut të çlodhjes, 

fotografitë, lehtësime të golfit (sigurimi i); Përkthimi dhe interpretimi; Aktivitete për 

trajnimi dhe edukimi. Edukimi, ofrimi i trajnimeve dhe argëtimit, Aktivitete sportive dhe 

kulturore, përveç atyre që lidhen me makina ose kamionë; Shërbime të trajnimit 

profesional, përveç atyre që lidhen me makina ose kamionë; filmim; Informacion mbi 

arsimin; Informacione rekreative; Rikualifikimi profesional; Udhëzime profesionale 

[këshilla për arsimim ose trajnim]; Shërbimet e librarive; Klubet e natës; Shërbimet e 

kampit sportiv; Bibliotekat; Argëtim; Shërbimet me valë disko; Shërbimet e përkthimit të 

gjuhës; Shërbimet e klubit të shëndetit, shërbimet e klubit të palestrës; Shërbime me trener 

personal [tajnime palestre]; Shërbimet e kopshtit zologjik; Interpretimi i gjuhës së shenjave; 

Drejtimi i  klasave për palestër; Raportimi fotografik; Instruksionet gjimnastike; Shërbime 

të kaligrafisë; Shërbimet e kompozimit muzikor; Shërbime të renditjes, përveç qëllimeve të 

reklamimit; mikrofilmimit; Modelimi për artistët; Editimi i videokasetës; Shërbimet e 

orkestrës; Organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime argëtimi; Edukimi fetar; Shërbime 

për inçizime muzikore; Trajnimi i kafshëve; Organizimi i topave; Shërbimet edorëshkrimit; 

Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Marrja me qera e pajisjeve audio; Marrja 

me qera e aparateve ndriçuese për grupe teatrale ose studiot televizive; Qiratë e peizazhit; 

Marrja me qira e projektorëve dhe aksesorëve; Marrja me qira e fotografive të lëvizjes; 

Marrja me qera e radiove dhe televizioneve; marrja me qera e pajisjeve për lojra; Marrja me 

qera e lodrave; Marrja me qira e pajisjeve sportive, me përjashtim të automjeteve; Marrja 

me qera e terreneve sportive; Marrja me qera e pajisjeve të zhytjes; Marrja me qera e 
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fushave të tenisit; Marrja me qera e skenës së teatrit; Marrja me qera e regjistrimeve të 

zërit; Marrja me qera e video kamerave; Prodhimin i videove; Marrja me qira e 

videokasetave; Marrja me qira e regjistruesve të videokasetave; Cirku.  

42  Shërbime dhe hulumtime teknologjike dhe dizajni i lidhur me to, përveç atyre të lidhura 

me vetura apo kamione; Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale; Dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Përditësimi i programeve kompjuterike, 

Konsultimi arkitekturor, Hulumtimi bakteriologjik, Hulumtimi biologjik, Ruajtja 

elektronike e të dhënave, Instalimi i softuerit kompjuterik, Studime klinike (hulumtime 

klinike), Analiza kimike, Inxhinieri, Testime klinike, Konsulencë për programe softuerike, 

Konsulencë për teknologji informative [TI], Shërbime të laboratorëve shkencorë, Rikthimi i 

të dhënave kompjuterike, Programimi kompjuterik dhe mirëmbajtja e programeve 

kompjuterike; Draftimi i ndërtimit; Dizajnimi; Kryerja e studimeve të projekteve teknike; 

Qiramarrja e softuerit kompjuterik; Dizajnimi i sistemeve kopmjuterike, Dizajnimi i 

softuerit kompjuterik, Hulumtimi shkencor, Hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve për të 

tjerët; Inxhinieri teknike për investimet në ndërtimtari; Konsulenca në fushën e 

kompjuterëve, Shërbime dhe hulumtime teknologjike dhe dizajni i lidhur me to; Analiza 

dhe hulumtime industrial; Krijimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik, më 

përjashtimin shprehimor të shërbimeve kartografike; Shërbime të konsulencës ekonomike; 

Shërbime të hulumtimit ekonomik; Shërbime forenzike të lidhura me bazat e të dhënave, të 

dhënat, aparatet elektronike dhe/apo softuerin kompjuterik; Shërbime të modelimit 

matematikor; Shërbime të lobimit politik; Shërbime të survejimit rrugor; Shërbime të 

inspektimit të veturave; Parashkimi i motit, shërbime të rimarrjes/rikuperimit nga 

katastrofat; Ofrimi i informacionit mbi motin; Krijimi i hartave; Shërbime të enkriptimit 

dhe dekriptimit për qëllime komunikimi; Ofrimi i emrave të domenave; Qiramarrja dhe/apo 

shitja e kohës për qasje në baza të të dhënave kompjuterike apo shërbime të tjera 

kompjuterike; Shërbime të rimarrjes/rikuperimit nga katastrofat (Kompjuter -); Krijimi dhe 

zhvillimi i softuerit kompjuterik në lidhje me menaxhimin kreditor apo të riskut, 

institucioneve kreditore, bankingut, mbledhjes së borxheve, veturave, qendrave të thirrjeve, 

pastrimit të të dhënave, parandalimit të mashtrimit, verifikimit të identitetit, analizave 

gjeodemografike, ofrimi i informacioneve lidhur me bizneset apo konsumatorët apo 

procesimin e pagesave, analizimi i sistemeve kompjuterike, planifikimi i projekteve të 

ndërtimtarisë, krijimi dhe mirëmbajtja e uebfaqeve për të tjerët; Studime të projekteve 

teknike (survejim); Përditësimi i softuerit kompjuterik; Dizajni grafik; Hostimi i uebfaqeve; 

Shërbime dhe hulumtime teknologjike dhe dizajni i lidhur me to; Dizajnimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik për zbatim industrial; Kalibrimi [matja]; Modifikim i 

motit [cloud seeding]; Qiramarrje e kompjuterëve; Draftimi i ndërtimit; Konsulenca në 

fushën e ruajtjes së energjisë; Konvertimi i të dhënave apo dokumentëve nga fizike në 

media elektronike; Konvertimi i programeve dhe të dhënave kompjuterike, përveç 

konvertimit fizik; Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi]; Dyfishimi i programeve 

kompjuterike; Dizajnimi industrial; Instalimi i softuerit; Shërbime laboratorike (Shkencore 

-); Survejimi i tokës; Testimi i materialeve; Hulumtimi mekanik; Monitorimi i sistemeve 

kompjuterike me qasje nga larg; Dizajnimi i paketimit; Ofrimi i shërbimeve kërkuese në 

internet; Ofrimi i informacionit dhe konsulencës shkencore në fushën e inxhinierisë 

mekanike; Kontrolli i cilësisë; Qiramarrja e serverëve për uebfaqe; Hulumtimi dhe 

zhvillimi për të tjerët; Survejimi; Hulumtimi teknik; Shërbimë TI; Pajisje për programimin 

e procesimit të të dhënave; Shërbime të ofrimit të qasjeve në aplikacione nga ofruesit e 
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shërbimeve; Krijimi dhe mirëmbajtja e blogëve për të tjerët; Këshillime eksperte dhe 

opinione eksperte në lidhje me teknologjinë; Shërbime të qiramarrjes të lidhura me pajisjet 

dhe kopmjuterët për përpunimin e të dhënave; Shërbime teknike të lidhura me projektimin 

dhe planifikimin e pajisjeve për telekomunikacion; Hulumtimi i lidhur me teknikat e 

telekomunikacionit; Monitorimi i sistemeve të rrjetit në fushën e telekomunikacionit; 

Shërbime për përkrahje teknike të lidhura me telekomunikacionin dhe aparatet; Shërbime të 

sigurisë së të dhënave; Shërbime të sigurisë së të dhënave [firewalls]; Hulumtim të lidhur 

me sigurinë; Shërbime të sistemeve për monitorimin e sigurisë kopmjuterike; Mirëmbajtja e 

softuerit kompjuterik lidhur me sigurinë kompjuterike dhe parandalimin e rreziqeve 

kompjuterike; Përditësimi i softuerit kompjuterik të lidhur me sigurinë kompjuterike dhe 

parandalimin e rreziqeve kompjuterike; Siguria e TI, mbrojtja dhe rikthimi; Konsulencë për 

sigurinë në internet; Programimi i programeve të sigurisë në Internet; Konsulencë 

profesionale lidhur me sigurinë kompjuterike; Konsulencë në fushën e softuerit për siguri; 

Analiza për mbrojtjen e të dhënave në rastet e rreziqeve të sigurisë kompjuterike; Dizajnimi 

dhe zhvillimi i sistemeve të sigurisë për të dhëna elektronike; dizajnimi dhe zhvillimi i 

sistemve të sigurisë për të dhënat në internet; Shërbime për mbrojtjen nga viruset 

kompjuterike; Zhbllokimi i telefonave celularë; Informimi, këshillimi dhe konsulenca 

lidhur me shërbimet e lartpërmendura; Shërbime informimi dhe konsulence lidhur me 

shërbimet e lartpërmendura të ofruara online nga një bazë e të dhënave apo Interneti; 

Shërbime informimi dhe këshillimi lidhur me shërbimet e lartpërmendura të ofruara 

nëpërmjet një rrjeti të telekomunikacionit; Konsulencë dhe aktivitete inxhinierike dhe 

shërbime në fushën e inxhinierisë së transportit, hulumtimit, zhvillimit, planifikimit të 

projekteve dhe ndërtimit të mjeteve të transportit tokësor ose nëntokësor, përveç veturave 

apo kamionëve, por që zbatohet ndaj pajisjeve të transportit, komponentëve, pjesëve dhe 

aksesorëve përkatës; Testimi, matja dhe analizimi i lidhur me automjetet tokësore dhe 

nëntokësore, përveç veturave apo kamionëve, por që zbatohet edhe ndaj komponentëve, 

pjesëve dhe aksesorëve përkatës; Krijimi i softuerit kompjuterik të të gjitha llojeve në 

fushën e industrisë; Shërbime të inxhinierisë civile; Konsulencë teknike, përveç asaj të 

lidhur me vetura apo kamionë; Studime të projekteve inxhinierike; Testimi, autentifikimi 

dhe kontrolli i cilësisë; Konsulenca dhe inxhinieria në fushën e teknologjisë informative; 

Shërbime dizajnimi; Konsulencë dhe inxhinieri në fushën e inxhinierisë nukleare, 

hulumtimi, zhvillimi, dizajnimi, ndërtimi dhe instalimi i makinerisë dhe pajisjeve në fushën 

e inxhinierisë nukleare; Informimi në fushën e hulumtimit, zhvillimit dhe dizajnimit; 

Informimi dhe konsulenca e ofruar përmes rrjeteve të telekomunikacionit në fushën e 

hulumtimit, zhvillimit dhe dizajnit.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Akomodim i përkohshëm; Shërbime bari; 

Ofrimi i objekteve për kamping; Shërbime kampi për festa [banim]; Shërbime hotelierie; 

Motelë; Shërbime kujdestari me pagesë për kafshë në lokale të dedikuara; Furnizim 

ushqimi dhe pije; Kujdestari ditore [çerdhe]; Shtëpi pensionimi; Shtëpi për mysafirë; Shtëpi 

për turistë; Ofrimi i akomodimit të përkohshëm shtëpiak; Qiramarrja e aparateve për gatim; 

Qiramarrja e karrigeve, tavolinave, mbulesave për tavolina, qelqeve; Qiramarrja e 

ndërtesave të lëvizshme; Qiramarrja e pajisjeve për ujë; Qiramarrja e dhomave për 

mbledhje; Qiramarrja e tendave; Shërbime kafeterie; Kafeteri; Restaurantë; Bar mezesh, 

Shërbime restoranti vetë-shërbyes; Rezervime të përkohshme akomodimi; Rezervime 

hoteli; Rezervime pensionesh; Byro akomodimi [hotele, pensione].  

44  Shërbime mjekësore; Shërbime veterinarie; Kujdes higjienik dhe bukurie për qenie 
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njerëzore dhe kafshë; Agrikulturë, hortikulturë dhe shërbime pyjore; Shërbime 

farmaceutike, Sanatoriume, Shërbime të llixhave, Spitale, Qiramarrje e pajisjeve mjekësore, 

Shërbime mjekësore, Shërbime këshilluese lidhur me shëndetin, Shërbime të klinikave 

mjekësore; Stomatologji, Shërbime të shtëpive për rikuperim shëndetësor; Shërbime 

këshilluese lidhur me shëndetin; Shërbime konsulente lidhur me kujdesin shëndetësor; 

Ofrimi i informacioneve lidhur me shërbimet mjekësore; Ofrimi i informacioneve për 

shëndetin.  

45  Shërbime ligjore; Asistencë ligjore për persona fizik dhe juridik në lidhje me aktivitetet 

e tyre biznesore; Shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pronës së prekshme dhe 

individëve; Shërbime të konsulencës për pronësi intelektuale; Licensimi i pronësisë 

intelektuale, Monitorimi i të drejtave të pronësisë intelektuale për  qëllime të konsulencës 

ligjore, Emri i domenave (Regjistrimi I -) [shërbime ligjore], Licensimi i softuerit 

kompjuterit [shërbime ligjore], Konsulencë për pronësi intelektuale, Shërbime për konteste 

gjyqësore; Menaxhim i të drejtave të autorit; Shërbime personale dhe shoqërore të ofruara 

nga të tjerët për të përmbushur nevojat e individëve, përkatësisht agjencive të adoptimit; 

Shërbime për takime online; Kujdestaria për fëmijë; Përkrahje gjatë periudhës së zisë; 

Shërbime funerale; Shërbime për ushqimin e maceve [në mungesë të pronarit]; Shoqërimi; 

Qiramarrja e veshjeve; Shërbime shoqërimi për të vjetrit dhe ata me aftësi të kufizuara; 

Këshillimi në fushën e lidhjeve personale; Shërbime konsulence për parandalimin e krimit; 

Shërbime të agjencive për detektim; Shërbime për shëtitjen e qenve; Shërbime për 

përcjellje/sigurim; Informim për modë; Shërbime gjenealogjike; Shërbime kujdestarie; 

Qiramarrja e bizhuterive; Kujdestaria për shtëpi; Shërbime për rrjete sociale online; 

Shërbime lobimi, përveç për qëllime tregtare; Shërbime të byrosë për gjësende të humbura 

dhe të gjetura; Mirëmbajtja e listave për dhurata për martesë për përzgjedhje nga të tjerët; 

Shërbime ndërmjetësimi për konteste martesore; Mentorimi [shpirtëror]; Shërbime të 

rrjeteve sociale online të qasshme nga shkarkimi i aplikacioneve mobile; Shërbime të 

konsulencës për modë personale; Shërbime për shoping personal; Kujdestaria për kafshë; 

Shërbime të agjencive të shoqëruesve për evente; Planifikimi dhe aranzhimi i ceremonive 

martesore; Shërbime sigurie për mbrojtjen e pronave dhe individëve; Shërbime informimi 

dhe këshillimi të lidhura me shërbimet e lartpërmendura; Shërbime informimi dhe 

këshillimi të lidhura me shërbimet e lartpërmendura të ofruara online nga një bazë e të 

dhënave apo Interneti; Shërbime informimi dhe këshillimi të ofruara nëpërmjet një rrjeti të 

telekomunikacionit.  
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(511) 1  Kemikalet e përdorura në industri, shkencë, fotografi, agrokulturë dhe 
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pylltari;Rrëshira të paprocesuara artificiale, plastikat e paprocesuara;Plehra 

organike;Instrumentet për fikjen e zjarrit;Preparatet për kalitje dhe bashkim;Substanca 

kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore;Substanca për rrezitje/nxirje;Ngjitës dhe 

materiale ngjitëse për qëllime industriale, përveç atyre për vetura dhe kamionë;Ngjitës për 

materiale dhe plastika;Ngjitës për tapet;Ngjitës i shkrirë;Sprej ngjitës;Ngjitës strukturor, 

komponime mastike, shkopinjë ngjitës, të gjitha për qëllime industriale;Materiale ngjitëse 

për fashta kirurgjike;Ngjitës për postera reklamues;Ngjitës për tjegulla dhe fleta;Shirit 

ngjitës për qëllime industriale;Çimento në formën e ngjitësve për riparimin e artikujve të 

thyer;ngjitës me polimerë të epoksideve, të papërpunuara;Gumë në formën e ngjitësve dhe 

tretësve të çamçakëzave;Preparate për heqjen e ngjitësve;Sprejë frigoriferik (të 

ftohtë);Produkte kimike në formë shkume;Kompozime shkumuese;Sprej 

shkumues;Kompozime kimike për llaç, pllaka qeramike dhe lustrim prej 

porcelani;Kemikale për përdorim të përgjithshëm të prodhimit në pastrimin e 

komponentëve elektronik dhe paisjeve medicinale;Surfaktantë, agjentë sipërfaqësorë, 

përbërje kimike për modifikimin e karakteristikave sipërfaqësore të lëngjeve, shtresave dhe 

ngjyrave;Lëngjet për përdorim në transferimin e nxehtësisë, ftohjes, punimit dhe shpimit të 

metaleve, pastrimin e filmit, zhvillimin e gjurmës latente, prodhimin e pajisjeve mjekësore, 

pastrimi i pjesëve të eterës së thatë, pastrimi i linjave të oksigjenit të lëngët dhe oksigjenit 

të gaztë, përpunimit farmaceutik dhe kimik;Pastrues kimik dhe agjent tharje për pjesë 

elektronike, përbërës, nënshtresa, asamble, pjesë precize, optikë, optoelektronikë, 

komponente hapësinore, motorë avioni dhe avionë;indikatorët e sterilizimit, indikatorët 

kolorimetrik, letrat e trajtuara kimikisht, indikatorët e letrës së trajtuar kimikisht, përbërja 

kimike për aplikim në pëlhurë dhe veshje për lirimin e njollave, substancave për impregnim 

dhe mbarim të çdo materiali, komponime kimike për pastrimin e qilimave, pëlhurave dhe 

tapicerive;Komponime kimike për aplikim në pëlhurë, tapete, qilim dhe materiale të tjera 

për të penguar njollat dhe lëngjet;Kemikale për të siguruar efikasitetin e materialeve të ujit 

dhe të vajit, kemikate përfshirë kompozimet kimike për aplikim në sipërfaqe të ndryshme, 

materiale për të sprapsur yndyrat, vajrat dhe njollat, përzierje të lëngshme polimerike për t'u 

zbatuar në një sipërfaqe të shtypur për të bërë shtypjen më të sigurtë, produktet e fluoruara 

që ofrojnë mbrojtje ndaj ujit dhe njollat mund të përdoren në pëlhura të endura, lëkure dhe 

qilima prej najloni dhe polipropileni, mikrosfera qelqi të lidhura me një baze plastike të 

cilat, kur lidhen në një pëlhurë, sigurojnë pëlhurë me vetitë retroreflektuese që rrisin 

pamjen e natës të rrobave të bëra nga pëlhura, fluska qelqi për përdorim në 

prodhim;Agjentët e çaktivizimit të formës për përdorim në industrinë e betonit;Përgatitjet e 

lirimit të mykut;Ngjitëse për mbulim;Shtresë për veshje që përbëhet kryesisht nga një 

ngjitës polimer dhe një shtresë mbrojtëse për montimin e kulmit;Komponent silikoni me 

temperaturë të lartë të përdorur për të formuar lidhëse gypash;Emulsifikues për përdorim në 

prodhimin e polimereve;Surfaktantë për përdorim në prodhimin e polimereve;Dhe 

emulsifikues për polimerizimin e emulsionit të monomereve për të krijuar fluoroplimerë 

për përdorim në prodhimin e artikujve nga plastika;Kemikale, gjegjësisht agjentë filtrimi, 

media filtri, dhe media për ndarjen molekulare për përdorim të përgjithshëm industrial, 

duke përfshirë industritë farmaceutike, kimike dhe bojë;Media filtruese që përfshinë 

absorbuesit silicë për heqjen e papastërtive nga lëngjet dhe substancat e tjera filtruese, për 

përdorim në industri farmaceutike, ushqimore dhe pije, kimike, bojë dhe 

elektronikë;Plastika e papërpunuar në natyrën e materialeve filtruese për heqjen e 

papastërtive nga lëngjet dhe substancat e tjera filtruese, për përdorim në industri 
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farmaceutike, ushqimore dhe pije, kimike, bojë dhe elektronikë;Fluoropolimerë, 

fluoroplastikë, fluoroelastomere, politetrafluoroetileni, elastomere termoplastike 

fluoreshente, elastomere perfluorine dhe plastika perfluorente, përfshirë suspendimet, 

solucionet, emulsione, shpërndarjet, pluhurat, fishekët, granulat, mishërat dhe estrudat e të 

njejtit;Përbërjet kimike që përmbajnë fluoropolimerë, përbërje që përmbajnë 

fluoropolimere dhe / ose polimere jo fluorore dhe / ose aditivë të tjerë kimik;Përbërje të 

vullkanizuara fluorogome, përbërës të mbushur me fluoropolimer, fluorogoma dhe 

fluoroplastika që përçojnë elektricitetin dhe komponime politetrafluoroethilene;Kemikale 

aditive për plastika (duke përfshirë plastikat inxhinjerike) aditiv për përpunimin e 

poliolefinës, agjentët kundër bllokimit, agjentët nukleifikues, agjentët qartësues, agjentët 

lubrifikues me bazë kimike, agjentët e çlirimit dhe aditivët e retardantëve të flakës;agjentët 

e lidhjes së fluoropolimerit, aditivët e përpunimit të gomës, gomat e gomës, agjentët e 

brendshëm dhe të jashtëm për nxjerrjen e formave të gomës dhe plastikës, aditivëve kimik 

që promovojnë ose përmirësojnë vulkanizimin e fluoroelastomerëve dhe aditivëve kimik që 

përmirësojnë ose modifikojnë vetitë post-vullkanizuese të fluoroelastomerëve, prodhimin e 

fluoropolimereve, kimikateve të përdorura në prodhimin e fluoroelastomerëve, kemikatet e 

përdorura ne prodhimin e foloroplasteve, monomer të fluorinuar, tetrafluoroetilen, 

heksafluoropropilen, viniliden fluorid, monomer të fluorinuar që përmbajnë eter, monomerë 

të halogjenuar dhe vende për kurim nitril;Katalizatorët për prodhimin e tullave të çatisë, 

dhe për përdorim në aplikime të tjera për kulmet dhe materialet për mbulim;algaecide për 

përdorim në prodhimin tjegullave të çatisë, dhe për përdorim në aplikime të tjera për çati 

dhe material për mbulim.  

2  Ngjyra dhe ngjyra transparente, mbulesa, llaqet, përveç makinave ose kamionëve; 

Ruajtësit kundër ndryshkut, përveç makinave ose kamionëve, dhe kundër prishjes së drurit; 

Bojra, ngjyra; Bojëra për shtypje, shënim dhe gdhendje; resina natyrale të papërpunuara; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Fiksuese; 

Metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; Veshje 

mbrojtëse dhe mbrojtës për llaç, pllaka qeramike, dysheme druri, dysheme dhe sipërfaqe 

betoni, vaska, dushe, tualete, lavaman; Ngjyra për lyerje te brendshme dhe të jashtme të 

shtëpive dhe banesave; Komponime mbrojtëse të ngjyrave; Mbrojtës për komponent 

elektronik, përveç për vetura dhe kamionë, kemikate për ripërtrirjen e sipërfaqeve të 

mobiljeve dhë për qëllime të tjera. Komponime kimike për sigurimin e mbulesës rezistente 

nga gërvishtja dhe mbrojtjëse nga tretësit e njollave; Materiale reflektuese, jo në fletë, 

komponent reflektues për lentat oftamologjike, lenta për aparaturë forografike, dhe lentat 

tjera optike, Epoxy resin veshje mbrojtëse për përdorime industriale të dizajnuara për 

aplikim në nyje të salduara gypash dhe pjesë dhe metale të tjera, dru, beton dhe materiale të 

ngjashme për t’i mbrojtur nga ndryshku dhe prishja, mbi dhe nën tokë; enamelë; Nxjerrëse 

për automjete, përveç për vetura ose kamionë; Veshje për riparimin e sipërfaqeve të fibrave 

të qelqit dhe plastikës; Komponimi i gomëzuar jo-rrëshqitës në natyrën e bojës për t'u 

zbatuar në vendkalimet në dhe përreth automjeteve detare; Rrëshirat e ngjyrave me ngjyrë 

dhe ngjyruesit për t'u përdorur në sipërfaqet detare për të parandaluar ndryshkun dhe 

prishjen tyre.  

3  Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate higjienike; pastë e dhëmbëve jo-mjekësore; 

Parfume; vajra esenciale; Preparate zbardhuese dhe preparate të tjera për rroba; preparate 

për pastrim, dhe lustrim; sapunë; parfume; vajra esenciale, kozmetikë, losion për flokë; 

Pastat e dhëmbëve; mjete për pastrim, preparate për heqjen e makijazhit; Astrogjen për 
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qëllime kozmetike; Gurë për rruajtje; Preparatet nga aloe vera për qëllime kozmetike; 

Parfume; Preparate antistatike për qëllime shtëpiake; Antiperspirantë; Aromatizues; Aroma 

për pije; Sprej për freskim të gojës; Esenca eteri; Vajra esenciale; Vajra nga druri; Preparate 

për vetulla; Lapsa kozmetik; Sapun për zbardhimin e tekstilit; Aromatizues për torte; Kripra 

për dush, jo për qëllime mjekësore; Dushe ( preparate kozmetike për-) balsame, përveç për 

qëllime mjekësore, ngjyra për mjekër; Dyll për mustaqe; Vaj Bergamoti; Gurë për pastrim; 

Krema për zbardhjen e lëkurës; preparate për zbardhim [çngjyrues] për qëllime kozmetike; 

Zbardhja e rrobave; Kripëra zbardhuese; Sodë zbardhuese; Sapun dezinfektues; Sapun 

aromatikë; Detergjentë përveç atyre që përdoren në operacionet e prodhimit dhe për qëllime 

mjekësore; Diamantinë [abraziv]; Ajri i kompresuar me presion për pastrim; Druri 

aromatik; Ambalazhi për produkte parfumerie; Ujë parfumi; Ujë [Javelle]; Preparate për 

depilim; Dyll (depilues-), preparate dekalcifikuese dhe degëlqeruese për përdorim shtëpiak; 

Kemikale për ndriçimin e ngjyrës për qëllime shtëpiake [rroba]; Rroba blu; Ngjyrues për 

qëllime higjienike; Preparate për heqjen e ngjyrës; preparate për heqjen e bojërave; Ngjyra 

kozmetike; Vajra për kozmetikë; Largues vajrash përveç atyre që përdoren në proceset e 

prodhimtarisë; Preparate për heqjen e llakut; Zhdukësit e njollave; Vaj[Gaultheria]; 

substancë kimike [Generaniol]; Preparate për shkëlqim [lustrim]; Shkëlqyes për rroba; 

Nishestë për shkaqe pastrimi të rrobave; Pëlhurë qelqi [leckë abrazive]; Preparate zbutëse 

[zgjatje]; Gurë zbutës; Parfume luleje (Baza për-); Ngjyrë për flokë; Sprej për flokë; Toner 

për flokë; Kremë kozmetike; Preparate kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; Heliotrofinë; 

Substanca kimike [Ionone] [parfume]; Vaj Jasmine; Ngjitës për vendosjen e flokëve 

artificiale; Ngjitës për qëllime kozmetike; Qërpik (Ngjitës për vendosje artificiale të-); 

Kolonjë; Korund [abrasive]; Kozmetikë; Paketime kozmetike; Lapsa për qëllime 

kozmetike; Shpuzë pastruese; Thonjë artificial; Qërpik artificial; Preparate për heqjen e 

llakut; Vaj Lavande; Ujë Lavande; Zbardhues i materialeve të lëkurës; Krema për materiale 

të lëkurës; Mbrojtës për materiale të lëkurës; Shkëlqyes për buzë; Buzëkuq; Heqësit e dyllit 

të dyshemesë [Preparate për pastrim]; Losione për qëllime kozmetike; Sapun medicinal; 

Karbidet e metalit; Pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim; Preparate për zhbllokimin 

e tubave të kullimit; Bimët (Preparate për të bërë me shkëlqim gjethet e -); Preparate të 

dushit për qëllime personale sanitare ose deodorante [tualeti]; Musk [parfume]; Preparate 

për shpërlarjen e gojës, jo për qëllime mjekësore; Zbukurime për thonjë; Llak për thonjnjë; 

Preparate për kujdes ndaj thonjëve; Sodë për pastrim; Soda [lye]; Neutralizues për  valëzim 

të përhershëm; Vajra për toalet; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për pastrim; Preparate 

për flokë kaqurrele; Vajra për parfume dhe aromatizues; Parfume; Parfum; Pasta për 

mprehëse brisqesh; Mentë për parfume; Esencë Mente [vaj esencial]; Krema për lustrim; 

Preparate për lustrim; Lëmues për proteza dentale; Letër lustruese; Byzhuteritë [rouge]; 

Gurë lustrues; Dyll lustrues; Krema për qëllime kozmetike; Lule të tharra dhe erëza 

[fragranca]; Preparate të thata të pastrimit; Preparate fërkimi; Preparate për larje [Quillaia 

bark for washing]; Preparate për rruajtje; Sapun për rruajtje; Preparate për përdorim pas 

rruajtjes; Preparate për tymim [parfume]; shkopinjë [Joss]; Preparate për pastrimin e 

xhamave, përveç atyre për vetura apo kamionë; Qumësht pastrues për tualet; Preparate për 

pastrim; Preparate për pastrimin e protezave dentare; Vaj trëndafili; Heqësit e ndryshkut; 

Preparate jo rrëshqitëse për dysheme; Dyll jo-rrëshqitës për dysheme; Safrol; Amonjak 

[volatile alkali] [detergjent]; Letër zmerile; Bojë e bardhë; Preparate kozmetike për 

dobësim; Preparate për bluarje; Letër gërryese; Preparate për bluarje; Preparate për 

makijazh; Preparate për makijazh; Pluhur për makijazh; Zmeril; Letër zmerile; Letër 
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grruese; Dyll [Tailrs’wax]; Maska bukurie; Kremë për çizme; Dyll për këpuca; Dyll 

[Cobblers’ wax]; Dylli i këpuctarëve; Sapun kundër aromës; Sapun kundër aromës së 

këmbëve; Shampon; Karabit silik; Preparate për rrezitje (nxirje); Preparate për rrezitje 

[kozmetikë]; Niseshte për rroba; Esencë nga bima Badian; Pluhur nga talku, për toalet; 

Preparate për pastrimin e murit; Terpenes [vaj esencial]; Terpentinë për largimin e vajrave; 

Vaj Terpenitë; Kozmetikë për kafshë; Shampon për kafshë [preparate jomedicinale]; 

Artikuj për toalet; Copa sapuni; Ujë toaleti; Gurë për Lustrim [Tripoli]; Shampon të thatë; 

Preparate për makinën për pastrimin e enëve; Dyll për rroba; Ngjyrë e kaltër për rroba; 

Preparate për pastrimin e rrobave; Preparate për rroba; Hidrogjen peroksid për kozmetikë; 

Mbushje pambuku për kozmetikë; Shkopinjë pambuku për kozmetikë; Zbutës materialesh 

për rroba; Aromatizues; Preparate kozmetike për qërpik; Maskarë; Preparate për zbardhjen 

e dhëmbëve; Dekorime për shkaqe kozmetike; Vajra esencial të limonit;  

4  Vajra industrial, përveç atyre për vetura, kamionë dhe yndyra; Lubrikantë, përveç atyre 

për vetura, kamionë dhe yndyrna; Kompozime për thithjen e pluhurave, të lagështa dhe të 

lidhura; Karburant ndriçues; Qirinjë dhe fitil për ndriçim; Vajra për ngjyra; Qymyr i fortë 

me përmbajtje të lartë karboni [Anthracite]; Vaj i njomë; Beneze; Benzol; Dyll blete; Dru 

për zjarr; Naftë; Përzirje të avulluara nafte; naftë në formë briketash; Drita krishlindjeje 

[qirinjë]; Dhjamë; Fitil për qirinjë; Qirinjë me aromë; Briketa qymyri; Vajra për lirim 

[ndërtim]; Energjia elektrike; Preparate për heqjen e pluhurit; Yndyra ndriçuese; Vaj 

peshku, jo ngrënës; Grafit lubrikues; Briketa druri; Thëngjill; Teprica druri për ndriçim; 

Dyll palme; Kerosene; Qirinjë për ndriçim; Vaj Boni për industri; Linjit; Ndezës zjarri; 

Koks; Vaj për ruajtjen e murimeve; Fitil llampe; Yndyrë e leshit; Yndyrë e lëkurës; Yndyrë 

për ruajtjen e lëkurës; Gaz për ndriçim; Vaj për motor; Drita nate [qirinjë]; Naftë; Aditiv jo 

kimik nafte; Lubrikant industrial; Vaj tekstili; Olein; Karburant; Lloj dylli minerali 

aromatik natyral ose parafine që gjendet në shumë lokalitete (Ozocerite) [ozokerit]; Letra 

për ndriçim; Parafin; Eter Petroleum; Yndyra për rripa; Preparate jo rrëshqitëse për rripa; 

Dyll për depilim; Vaj [castor] për qëllime teknike; Vaj bimor për qëllime industriale; 

Lubrifikues yndyror; Lëngjet e prerjes; Yndyrë për këpucë; Gaz prodhues; Preparate të vajit 

jo-ngjitës të sojës për trajtimin të veglave gatuese; Vaj luledielli për qëllime industriale; 

Komponime për kontrollimin e pluhurit; Komponime të detyrueshme për pastrim; Stearine; 

Nafta e thëngjillit; Vaj i sërës së qymyrit; Torfe [lëndë djegëse]; Torfe (blloku i) - 

[karburantit]; Karburante; Gjel nafte për qëllime industriale; Dylli ndriçues; Dylli 

industrial; Dyll [lëndë e fortë]; Armë [armë] (Yndyra për -); Dylli Ceresine; Substanca 

djegëse Tinder.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinere; Preparatet sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqime dietale dhe substancat të adaptuara për përdorim mjekësor apo veterinar, ushqim 

për foshnja; Suplemente dietale për kafshë dhe njerëz; Allçi, materiale për fashim; material 

për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; Dezinfektues; Preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; Fungicide, herbicide; materiale të impresimit dental; laksativat; 

preparate mjekësore për qëllime të hollimit; tableta të hollimit; ndihmës për qëllime 

farmaceutike; akaricide; akonitina; Aldehide për qëllime farmaceutike; Algicide; Alginate 

për qëllime farmaceutike; jodite alkaline për qëllime farmaceutike; Alkaloide për qëllime 

farmaceutike; Alkool për qëllime farmaceutike; preparatet me Aloe vera për qëllime 

farmaceutike; Amalgamet dentare; Amino acidet për qëllime farmaceutike; Amino acidet 

për qëllime farmaceutike; Analgjetikët; Anestetikët; lëvore Angostura për qëllime 

farmaceutike; Antibiotikë; Byzylykë anti-reumatikë; unaza anti-reumatike; Antiseptikë; 
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pambuk antiseptik; zbutës apetiti për qëllime farmaceutike; tableta për ndalim apetiti; 

byzylykë për qëllime farmaceutike; medikamente për qëllime njerëzore; medikamente për 

qëllime farmaceutike; medikamente për qëllime dentare; Konstipacioni (medikamente për 

zbutje të kapsllëkut -); pambuk aseptik; çaj për astmë; etere për qëllime farmaceutike; 

kaustikë për qëllime farmaceutike; lapsa kaustikë; kolirium; mbulesa syri për qëllime 

farmaceutike; Acetate për qëllime farmaceutike; pelena-pantollona për bebe; formula për 

foshnja; kripëra banjoje për qëllime farmaceutike; preparate për banjo për qëllime 

farmaceutike; Banjo (preparate terapeutike për -); Helme bakteriale; Preparate bakteriale 

për përdorim mjekësor dhe veterinar; preparate bakteriologjike për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; Fibra (Dietale -); Balsamë për qëllime farmaceutike; preparate balsamike për 

qëllime farmaceutike; mveshje sanitare; fasha për fashim; lëvore për qëllime farmaceutike; 

vata për qëllime farmaceutike; qetësues; Kultura të indit biologjik për qëllime 

farmaceutike; Kultura të indit biologjik për qëllime farmaceutike; Preparate biologjike për 

qëllime farmaceutike; Preparate biologjike për qëllime farmaceutike; Biocide; ujë Goulard; 

Gjak për qëllime farmaceutike; Hematogjen; Rodhe për qëllime farmaceutike; Plazma e 

gjakut; Tableta për qëllime farmaceutike; Tableta për rrezitje; Bromine për qëllime 

farmaceutike; Pluhur kantaridesh; Preparate kimike për trajtimin e urthit të grurit [smut]; 

Filoksera (Preparate kimike për trajtimin e -); Kimikalie të trajtimit të sëmundjeve të 

hardhisë; Preparate kimiko-farmaceutike; Kontraceptiva (Kimikë -); Përçues Kimikë për 

elektroda të elektro-kardiografisë; Myk (Preparate kimike për trajtimin e -); Shtatzania 

(Preparate kimike për diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime farmaceutike; 

Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; 

Reagjentë Kimikë për reagents për qëllime mjekësore ose veterinare; Kininë për qëllime 

farmaceutike; Kinolinë për qëllime farmaceutike; Pëlhurë kirurgjike; Implante kirurgjike 

[Ind i gjallë]; Klorar i hidratuar për qëllime farmaceutike; Kloroform; Lëvozhgë 

Condurango për qëllime farmaceutike; Curare; Peshqirë sanitarë; Lëngje esenciale për 

qëllime farmaceutike; Çimento dentale; Deodorantë, përveç për qenie njerëzore apo për 

kafshë; Deodorantë për veshmbathje dhe tekstile; Dezinfektues tualetesh kimikë; 

Dezinfektues për qëllime higjienike; Detergjentë për qëllime farmaceutike; Bukë diabetike 

e përshtatur për përdorim mjekësor; Preparate diagnostike; Diastazë për qëllime 

farmaceutike; Substanca dietike përshtatur për përdorim mjekësor; Ushqime dietale të 

përshtatura për përdorim mjekësor; Digitalin; Vaj kopre për qëllime farmaceutike; Ilaçe për 

qëllime farmaceutike; Aliazhe të metaleve të çmuara për qëllime dentale; Preparate 

albuminash për qëllime farmaceutike; Eliksirë [preparate farmaceutike]; agnushe për 

qëllime farmaceutike; Enzime për qëllime farmaceutike; Enzime për qëllime farmaceutike; 

Preparate enzimash për qëllime farmaceutike; Preparate Enzimash për qëllime 

farmaceutike; Acetate alumini për qëllime farmaceutike; Esterë për qëllime farmaceutike; 

Eukaliptol për qëllime farmaceutike; Eukaliptus për qëllime farmaceutike; kopër për 

qëllime farmaceutike; Fermente për qëllime farmaceutike; Graso për qëllime farmaceutike; 

Graso për qëllime farmaceutike; Ilaçe për temperaturë; Ushqim peshku për qëllime 

farmaceutike; Letër ngjitëse për miza; Ngjitës për zënie të mizave; Preparate shkatërruese 

për miza; Form-aldehid për qëllime farmaceutike; Preparate të çarjes së lëkurës; balsam 

morthi; Balsam morthi për qëllime farmaceutike; Fungicide; Acid galik për qëllime 

farmaceutike; Gatra për qëllime farmaceutike; Xhelatinë për qëllime farmaceutike; 

Qumësht blete për qëllime farmaceutike; Helme; Glicerina për qëllime farmaceutike; 

Glicerofosfate; Ar (amalgame dentalë me -); Guaiakol për qëllime farmaceutike; Gomë për 
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qëllime farmaceutike; Gumigut për qëllime farmaceutike; Gurjun [gurjon, gurjan] balsam 

për qëllime farmaceutike; Shirita për salveta sanitare [peshqirë]; Shkopa hemostatikë; 

Ngjitësa për proteza; Hemoglobinë; Preparate për Hemorroide; Kërpudha të thara kalbi 

(Preparate për largimin e -); Tharm për qëllime farmaceutike; Mjete për djersitje të 

shputave; Mjete për djersitje; Qymyrdruri për qëllime farmaceutike; Kulpër (Ekstrakte të -) 

për qëllime farmaceutike; Hormone për qëllime farmaceutike; Çimento për thundra 

shtazësh; Mjete misri; Unaza misri për shputa; Ilaç zmbrapsës për qen; Losione qeni për 

qëllime farmaceutike; Shampo qeni; Hidrastinë; Hidrastininë; Vaksina; mbathje, 

absorbuese, për inkontinencë; Insekticide; Ilaç zmbrapsës për insekte; Lubrifikues seksualë 

personalë; Myshk për qëllime farmaceutike; Izotope për qëllime farmaceutike; Jalap; Jod 

për qëllime farmaceutike; Jodide për qëllime farmaceutike; Jodoform; Tretësirë jodi; 

Jujube, trajtuar; kripëra potasi për qëllime farmaceutike; Preparate qitroje për qëllime 

farmaceutike; Kalomel [fungicide]; Sprej freskues për qëllime farmaceutike; Kamfur për 

qëllime farmaceutike; Vaj kamfuri për qëllime farmaceutike; Bonbone për qëllime 

farmaceutike; Kapsula për medikamente; Karbolineum [paraziticid]; Kompresa; Bonbone 

për erë goje për qëllime farmaceutike; Çamçakëz për qëllime farmaceutike; Gomë për 

qëllime dentale; Germicide; Shirita ngjitës për qëllime farmaceutike; Çimento eshtrash për 

qëllime kirurgjike dhe ortopedike; Kokaina; Kollodion për qëllime farmaceutike; 

Kompresa; Shkopa për kokëdhembje; barishte tymosëse për qëllime farmaceutike; Çajra 

barishtorë për qëllime medicinale; Kreosote për qëllime farmaceutike; Lëvozhgë krutoni; 

Preparate mikroorganizmash për përdorim mjekësor apo veterinar; Jamball për qëllime 

farmaceutike; Preparate për shfarosje larvash; Vaj mëlçie merluci; Farë liri për qëllime 

farmaceutike; Përzierje farash liri për qëllime farmaceutike; Lecitinë për qëllime 

farmaceutike; Vaj fërkimi; Tretësira për thjerrëza kontakti; Tretës për heqjen e flasterëve 

ngjitës; Losione për qëllime farmaceutike; Losione për qëllime farmaceutike; Preparate për 

pastrim ajri; Lupulin për qëllime farmaceutike; Magnez për qëllime farmaceutike; Malt për 

qëllime farmaceutike; Pije me qumësht malti për qëllime farmaceutike; qumësht bajamesh 

për qëllime farmaceutike; Lëvozhgë rizofori bark për qëllime farmaceutike; Minjtë 

(preparate për zhdukjen e -); Pije të adaptuara për qëllime medicinale; Barishte mjekësore; 

Infuzione medicinale; Preparate medicinale për rritjen e flokëve; Çaj medicinal; Ujë deti 

për shpëlarje medicinale; Miell për qëllime farmaceutike; Ujë Melissa për qëllime 

farmaceutike; Yndyrë për mjekje; Mentol; Artikuj për kokëdhimbje; Fermente qumështi për 

qëllime farmaceutike; Sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; Suplemente minerale 

ushqimore; Kripëra të ujit mineral; Djegiet (Preparate për trajtimin e -); Preparate për 

sterilizim dheu; Preparate Anti-ure; Kalluset (Preparate për -); Preparate për aromatizim 

ajri; Dalja e dhëmbëve (Preparate për lehtësimin e -); Preparate dushi për qëllime 

mjekësore; Reduktimi i aktivitetit seksual (Preparate për -); Dyllë  kallëpi për dentistë; 

Lëkurë urithi për qëllime farmaceutike; Mbathje sanitare; Baltë për banjë; Baltë 

(medicinale -); Preparate kundër molës; Letër (kundër molës -); Lëngje për shpëlarje goje 

për qëllime farmaceutike; Ergot për qëllime farmaceutike; Lëvore mirobalani për qëllime 

farmaceutike; Mediume (Kultura bakteriologjike -); Qumësht pluhur për foshnja; Ushqime 

albuminoze për qëllime farmaceutike; Substanca ushqyese për mikro-organizma; 

Suplemente ushqimore; Suplemente dietale me Albumina; Suplemente dietale Alginate; 

suplemente dietale me enzima; suplemente dietale me qumësht blete; suplemente dietale 

me glukozë; suplemente dietale tharmi; suplemente dietale kasein; suplemente dietale me 

farë liri; suplemente dietale me vaj liri; suplemente dietale me lecitinë; suplemente dietale 
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me polen; suplemente dietale me propolis; suplemente dietale me proteina; suplemente 

dietale me kokrra aditivësh gruri; Suplemente dietale për kafshë; Narkotikë; sodë 

bikarbonati për qëllime farmaceutike; kripëra sodiumi për qëllime farmaceutike; nus-

produkte të përpunimit të drithërave për qëllime dietale apo mjekësore; Nervina; Kasheta 

për qëllime farmaceutike; Vajra medicinalë; Opiate; Opium; Opodeldok; Preparate 

organoterapie; Tableta Antioksiduese; Letër për allçi mustarde; Kollare anti-parazitike për 

kafshë; Paraziticide; Pektinë për qëllime farmaceutike; Pepsina për qëllime farmaceutike; 

Peptone për qëllime farmaceutike; Pluhur margaritari për qëllime farmaceutike; Mentë për 

qëllime farmaceutike; Preparate farmaceutike; Preparate farmaceutike për trajtimin e 

zbokthit; Preparate farmaceutike për kujdes të lëkurës; Fenole për qëllime farmaceutike; 

Fosfate për qëllime farmaceutike; Preparate antikriptogramike; Pomada për qëllime 

farmaceutike; Porcelan për proteza dhëmbësh; Preparate bronko-dilatuese; Elemente 

gjurmë (Preparate të -) për përdorim njerëzor dhe shtazor; Preparate sterilizimi; Propolis 

për qëllime farmaceutike; Suplemente proteinash për kafshë; Pluhur piretrumi; Kuasia për 

qëllime farmaceutike; Quebracho për qëllime farmaceutike; Yndyrë merkuri; Substanca 

radioaktive për qëllime farmaceutike; Radium për qëllime farmaceutike; Helm minjsh; 

Pastila tymosjeje; Preparate tymosjeje për qëllime farmaceutike; Preparate pastrimi të 

thjerrëzave të kontaktit; Kuti ilaçesh, të bartshme, të mbushura; Rrënjë raveni për qëllime 

farmaceutike; Kripëra aromatike; Vaj kastori për qëllime farmaceutike; Substanca të 

kontrastit radiologjik për qëllime farmaceutike; Yndyrëra për qëllime farmaceutike; Kripëra 

për qëllime farmaceutike; Kripëra për banjë me ujë mineral; Sarsaparilla për qëllime 

farmaceutike; Oksigjen për qëllime farmaceutike; Banja me oksigjen; Acide për qëllime 

farmaceutike; Pesticide; Garza për qëllime farmaceutike; Ilaçe gjumi; Gërryes dentalë; 

Preparate për largimin e kërmijve; Lule sulfuri për qëllime farmaceutike; Shkopinj Sulfuri 

[dezinfektues]; Mustardë për qëllime farmaceutike; Vaj Mustarde për qëllime farmaceutike; 

Allçi Mustarde; Serume; Ilaçe Sero-terapeutike; Sikativë [agjentë tharjeje] për qëllime 

farmaceutike; Shurupe për qëllime farmaceutike; Shpatulla për qëllime kirurgjike; Yndyra 

për djegie dielli; Preparate për djegie dielli për qëllime farmaceutike; Spermë për ndërzim 

artificial; Qeliza Burimore (Stem) për qëllime farmaceutike; Qeliza burimore për qëllime 

farmaceutike; niseshte për qëllime dietike apo farmaceutike; Steroide; Vata për gjidhënie; 

Striknika; Preparate stiptike; Sulfonamide [ilaçe]; Supozitorë; Ekstrakte duhani 

[insekticide]; Tamponë; Terpentinë për qëllime farmaceutike; Vaj terpentine për qëllime 

farmaceutike; Ujë termik; Timol për qëllime farmaceutike; Shampo kafshësh [insekticide]; 

tretësira për qëllime farmaceutike; Tonikë [ilaçe]; Glukoza për qëllime farmaceutike; 

Pëlhurë e ngopur me losione farmaceutike; Preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

Herbicide; Shampo vagjinale për qëllime farmaceutike; Xhelatinë nafte për qëllime 

farmaceutike; Garza për fashitje; Kuti të ndihmës së parë, mbushur; fasha, mjekësore; 

Fasha kirurgjike; Pambuk absorbues; Tretës digjestivë për qëllime farmaceutike; 

Vezikantë; Preparate veterinare; Shampo bagëtie [insekticide]; Preparate vitaminoze; 

Shkopinj lythash; Peroksid hidrogjeni për qëllime farmaceutike; Temjan zmbrapsës 

insektesh; Krem tartari për qëllime farmaceutike; Vata inkontinence; Preparate bismuti për 

qëllime farmaceutike; Subnitrat bizmuti për qëllime farmaceutike; Sfungjerë plagësh; 

Antelmintikë; Rrënjë mjekësore; Material mbushje për dhëmbë; Llak dental; Boçe kedri për 

përdorim si zmbrapsës insektesh; Etër celuloze për qëllime farmaceutike; Esterë celuloze 

për qëllime farmaceutike; Sheqer për qëllime farmaceutike.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; Materiale ndërtimore metalike; Objekte të 
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transportueshme metali; Materiale metali për shina hekurudhe; Kabllo jo-elektrike dhe tela 

të metaleve të zakonshme; Hekurishte, artikuj të vegjël metali; Tuba dhe gypa metali; 

Kasaforta; Mallra metali, që nuk futen në klasa tjera, përkatësisht kallëpe, farkëtime, forma, 

si dhe produkte gjysmë-finale të salduara të hekurit, çelikut, metaleve dhe aliazheve të tyre, 

metale të papunuara, gjysmë të punuara, si dhe të punuara dhe farkëtimet e tyre, punim me 

makinë apo me dorë, komponentë kallëpash metali, mallra dhe elemente ndërtimore të 

metalit të mbështjellë dhe të derdhur, derdhjet me makinë, materiale të papërpunuara apo 

gjysmë të përpunuara për prodhimin e makinave, fonderisë, farkëtim dhe produkte mulliri, 

mallra të çelikut të papërpunuar, enë metalike nën presion; mjete metalike me presion të 

lartë dhe të specializuara; enë paketimi të metalit, gypa të presionit të lartë; Mallra 

metalurgjike; Xehet; gypa kanalizimi metalike; Instalime metalike për parkim biçikletash; 

Gypa degëzimi metalike; Alumin; tel alumini; folie alumini; Kudhra; Spiranca; Bova 

ankorimi metalike; Pllaka lidhëse; Rryma metali; Pajime metali për tuba me kompresim 

ajri; Materiale përforcuese metalike për rripa makinash; Materiale përforcuese metalike për 

ndërtim; Grila dritaresh të jashtme metali; Kabana metali; Shufra metali, pa ndriçim; 

Shtylla metali; Traje metali; Unaza çeliku; Lidhëse metali; shirita metali për lidhje; Unaza 

hekuri; Lingota metali të zakonshëm; Pajime ndërtimi apo mobiliesh nikel-argjent; Pajime 

metalike për ndërtim; Protektorë trungjesh nga metali; Pllaka ndërtimi metalike; Ndërtime 

Metalike; Kapëse metalike për kabllo e gypa; Enë metalike për gaz të komprimuar apo ajër 

të lëngshëm; Rezervuarë metali; Mbyllëse metali për enë; Glucinium [berilium]; Dorëza 

metali; Kallëpë metalikë për beton; Pajime metali për shtretër; Korniza shtrati metalike; 

Fije metalike për qëllime të lidhjes; Fije lidhëse metalike për qëllime bujqësore; Tabakë 

dhe pllaka metali; Plumb, i pa punuar ose gjysmë punuar; Bllomba plumbi; Bulona metali; 

Tinarë metali; Pllaka hekuri; Kuti letrash nga metali; Bronzi; Bronz për gurë varri; Bronz 

[vepra artistike]; Shkronja e numra metali, përveç shkrimit; Buste të metalit të zakonshëm; 

Metaloqeramikë; Kromim; Xehja e kromit; Enë metali [ruajtje, transport]; Kulme metali; 

Kulme Metali; Pllaka shtrimi metalike; Korniza metali; Shtylla ankorimi metalike; 

Monumente metali; Shul metalik për kuti; Tela; Tela të aliazheve të zakonshme metalike, 

përveç telit të siguresave; Garza telash; Litar telash; Kabllo telfer; Litarë metali; gypa 

drenazhimi prej metali; Pengesa rrotullues; Platforma rrotullues [hekurudha]; Shula 

metalikë për dritare; Gypa qyngjesh metalike; Kunja metali; Pipëza metali; Kllapa metali 

për ndërtim; Hekur, i papunuar ose gjysmë i punuar; Hekurishta; Lidhëse metalike për 

hekurudha; Pika hekurudhash; Tela hekuri; Xehe hekuri; Kallëp metali; Etiketa metalike 

për vetura; brava metali për vetura; Kurthe për kafshë të egra; Kabina të lyera metali; Voza 

metalike; Voza metalike; Tapa për voza, metalike; Spirale [metalike]; Tallash metali; 

Dritare prej metali; Qemerë metali; Pajime hekuri për dritare; Pajime metali për dritare; 

Shula brez metalikë për dritare; Grila metalike; Korniza metalike për dritare; Bulona për 

kornizë dritareje; Pulexha; Krom-hekur; Ferrotitanium; Hekur Tungsten; Hekur oxhaku 

[andiron]; Materiale refraktare ndërtimi prej metali; Mbrojtëset e kaldajës nga metali; 

Statujat e metalit; Fllanxha metalike [kollare]; Mbyllës shishesh prej metali; Mbyllës 

shishesh prej metali; Rrjete metalike për insekte; Folie metali për mbështjellje dhe paketim; 

Paleta metalike për bartje; Bunkerë metalikë, jo-mekanikë; Shpatull dere; Dysheme metali; 

Galena [xehe]; Lidhëse duajsh prej metali; Çengelë metalikë për rafta rrobash; Pllaka 

memorialë prej metali; Kuti pranimi (Metal -); Germanium; Korniza metali për ndërtim; 

Skele prej metali; Korniza prej metali; Serra prej metali, të transportueshme; Korniza 

serrash prej metali; kallëpe fonderie [kallëpe] prej metali; Rrjet prej metali; Shufra për 
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kangjella metalike; Zile; Material saldimi ari; Gurë varri (Monumente prej metali për -); 

Mbështjellës prej metali për varre; Qemerë varrimi prej metali; Qemerë prej metali [varri]; 

Gurë varri prej metali; Shtylla për gurë varri prej metali; Plaketa metalike të varrit; Xhunga 

prej metali; Kapuç prej metali për reze; Hekur i derdhur, i papunuar ose i punuar; Hafnium 

[celtium]; Kapëse tenxhereje prej metali; Kudhra [portabile]; Pranga duarsh; Makinë për 

letra tualeti, fiksuar, prej metali; Aliazhe kallisjeje; Numra për shtëpi prej metali, pa 

ndriçim; Hobe prej metali për ngarkesa; Gozhda për patkonj; Kotec pulash prej metali; 

Pllaketa identiteti prej metali; Indium; Grila dritaresh prej metali; Vida lidhëse prej metali 

për kabllo; Nyje kabllosh prej metali, jo-elektrike; pllaka shtrimi prej metali për ndërtim; 

Kadmium; Platforma, para-fabrikat, prej metali; Forma qyngu prej metali; Forma oxhaku 

prej metali; Kuti metalike të zakonshme; Këllef litari prej metali; Qoshe prej metali për 

ndërtim; Hekura këndore; Kanxha prej metali për zinxhirë; Kova prej metali; Morseta prej 

metali; Lak drenazhe [valvula] prej metali; Valvula të gypave të ujit prej metali; Çengelë 

metalikë për veshje; Dara morse prej metali; Pitonë prej metali [pajisje bjeshkatarie]; 

Kallëpe ftohjeje [fonderi]; Kanaçe kallaji; Shporta prej metali; Pista patinazhi [struktura 

prej metali]; Punime artistike me metal; Bakër, papunuar ose gjysmë i punuar; tel bakri, pa 

izolim; Unaza bakri; Paleta ngarkimi, prej metali; Shufra lidhjeje të ngarkesës, prej metali, 

për vagonë hekurudhorë; Mbajtëse vozash prej metali; Metal kundër fërkimit; Rripa prej 

metali për bartje të ngarkesave; Rrjeta teli prej metali; Bosht kryesor [struktura prej metali]; 

Borde doku prej metali; Aliazhe të metaleve të zakonshme; Shina penguese prej metali për 

rrugë; Parmakë mbrojtës prej metali; Tuba prej metali për instalimet e ventilimit dhe 

kondicionimit të ajrit; materiale përforcuese prej metali për gypa; Limoniti; Shufër prej 

metali për kallaisje; Shufra prej metali për saldim; Shkrirje [metalurgji]; Magnezi; 

Mangani; Veranda prej metali [ndërtim]; Shtylla prej metali; Veshje muri prej metali 

[ndërtim]; Doreza thikash prej metali; Kallaji, papunuar apo gjysmë i punuar; Materiale 

përforcuese, prej metali, për beton; Xehet prej metali; Shishe [enë metalike] për gaz të 

kompresuar apo ajër të lëngshëm; Grila prej metali; Kafazë metalikë për kafshë të egra; 

Zinxhirë prej metali; Metale në formë pluhuri; Korniza prej metali për ndërtim; Unaza prej 

metali; Shufra metalike për kallaisje dhe saldim; Pajime prej metali për mobilie; Enëza 

mobiliesh prej metali; Molibden; Hekur (Molybdenum -); Govata prej metali për përzierjen 

e llaçit; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Gozhda; Byzylykë identifikues prej metali; 

Argjend Gjerman; Tela jo-elektrikë nga metalet e thjeshta; Nikeli; Perçina prej metali; 

Niobiumi; tabelat me numra prej metali; Korniza dritaresh prej metali; Filtra kaldaje; 

Materiale prej metali me kabllo për rrugë të përhershme hekurudhore; Pllaka të blinduara; 

Shkallë të lëvizshme (Metal -) për pasagjerë; Platforma prej metali; Pjesë gardhi prej 

metali; Blloqe shtrimi prej metali; Shtylla reklamuese prej metali; Pllaka dyshemeje, prej 

metali; Pllaka dyshemeje prej metali; Pragje prej metali; Metalet piroforike; Pafta me rrota 

[çizme]; Platforma lansimi raketash prej metali; Kallëpe prej metali për korniza; Shule të 

rrafshët; Shula (për kyçje-); Kobalt, pa përpunim; Gypa metali; Bërryla prej metali për 

gypa; Tubacione metali; Lidhëse prej metali për gypa; Grila mbështjellëse prej çeliku; 

Brava prej metali për çanta; Pajime prej metali për arkivol; Shtylla prej metali për ndërtime; 

Enë prej metali për ruajtjen e acideve; Tubacione prej metali; Kapakë pusetash prej metali; 

Mentesha lidhëse prej metali; Mentesha prej metali; Rondele prej metali; Çengela për 

pllaka [pjesë metalike]; Parmakë metali; Pllaka bashkuese [binarë]; Tabela shenjëzimi prej 

metali; Rrotulla prej metali, jomekanike, për tuba të përkulshëm; Çikrik mbështjellës prej 

metali, jomekanik, për markuça të përkulshëm; Brava jo-elektrike prej metali; Çelësa prej 
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metali; Unaza ndarëse metalike për çelësa; Thumba graso; Brava elastike; Oxhaqe prej 

metali; Tuba oxhaku prej metali; Dado prej metali; Stola prej metali; Kllapa prej metali për 

ngarkesa; Tela saldimi prej metali; Pervaz prej metali; Unaza vidash; Pishina noti [struktura 

metali]; Kontejnerë lundrues prej metali; Dok lundrues prej metali, për ankorimin e anijeve; 

Pulexha prej metali, jo për makina; Doreza kositjeje prej metali; Kasaforta [kuti të forta]; 

Zinxhirë sigurie prej metali; Shenja, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Panele 

sinjalizimi, pa ndriçim dhe jo-mekanike, prej metali; Nikel-argjend; Kallajim argjendi; 

hekur silikon; Silose prej metali; Lidhje tensioni; Korda prej teli [lidhje tensioni]; Shirita 

hekuri (Zgjatës për) [lidhje tensioni]; Pajisje zgjatëse për rripa prej hekuri [lidhje tensioni]; 

Kasaforta mishi prej metali; Pafta prej metali; Mamuze; Shkallë metali; Metal stepladders; 

Borde zhytjeje prej metali; Priza prej metali; Fletë prej metali; tel me gjemba; Çelik, 

papunuar apo gjysmë i punuar; Shtresa çeliku; Tel çeliku; Çelik i derdhur; Objekte çeliku; 

Topa çeliku; Aliazhe çeliku; Shtylla çeliku; Gypa çeliku; Kolona prej metali; Fletë kallaji; 

Statuja prej metali të rëndomtë; Shkallë prej metali; Gozhda akulli [hekura për ngjitje]; 

Kunja [pjesë metali]; Ferrula prej metali për shkopa të ecjes; Shenja, pa ndriçim dhe jo-

mekanike, prej metali, për rrugë; Shtylla prej metali për linja elektrike; Helika prej metali; 

Xokël prej metali; Enë prej metali për karburant të lëngshëm; Tantalum [metal]; Kuti 

telefonike prej metali; Shtylla telegrafike prej metali; Titanium; Tombac; Rrathë fuçie prej 

metali; Porta prej metali; Paleta transportuese prej metali; Shtrëngues rripa makinash prej 

metali; Rripa shtrëngues prej metali; Ndarje (paravan) prej metali; Shkallare prej metali; 

Pushimore shkallësh prej metali; Trarë [pjesë të shkallës] prej metali; Pajime hekuri për 

dyer; Pajime dyersh, prej metali; Bulona dyersh prej metali; Dyer prej metali; Pragje dyersh 

prej metali; Panele dyersh prej metali; Doreza dyersh prej metali; Zilka jo-elektrike dyersh; 

Shufra shuli prej metali; Coka dyersh; Hapës dyersh (jo-elektrikë); Korniza metalike 

dyersh; Shula prej metali; Patina metali për dyer me rrëshqitje; Mbyllës dyersh, jo-

elektrikë; Metale të rëndomta, papunuar apo gjysmë i punuar; Spesorë; Vanadium; Valvula 

prej metali, jo pjesë të makinave; Veshje prej metali për ndërtesa; Paketa pllakash kallaji; 

Enë ambalazhi prej metali; Kasa metalike për puse nafte; Kapakë bllombash prej metali; 

Aliazh kallaji me veshje argjendi; Kolektora metali për tuba; Kambanë për kafshë; Zinxhirë 

për bagëti; Banja për zogj [struktura prej metali]; Kafaze metalike kafshësh [struktura]; 

Dryrë; Veshje muri prej metali [ndërtesë]; Gypa uji prej metali; Kallaji; Metale të bardha; 

Doreza veglash prej metali; Kuti veglash prej metali, të zbrazëta; Sëndyqe prej metali, 

zbrazët; Erëtregues prej metali; Mjete për mbajtjen e zogjve prej metali, të shtyra me erë; 

Tungsten; Çengela metali; Rrethoja prej metali; Shtylla tendash prej metali; Gypa prej 

metali, për instalime të ngrohjes qendrore; Tavane prej metali; Zink; Kallaj; Zirkonium; 

Thumba; Mbështjellje [pjesë prej metali]; Aliazhe të derdhura; Derdhje hekuri [gjysmë të 

përpunuar]; Farkime çeliku; Farkime aliazhesh (të papërpunuar dhe gjysmë të përpunuara -) 

[metal]; Konzola dalëse prej metali; metale të bardha; Aliazhe prej metali; Aliazhe për 

kallaisje; Enë prej metali për qëllime industriale; Enë metalike; Struktura prej metali; 

Struktura ndërtimore prej metali; Ura [struktura] prej metali; Kova [struktura metalike]; 

Ndërtesa metalike para-fabrikat; Enët prej metali për gaz të kompresuar ose ajër likuid; 

Rezervuarë gazi prej metali; Enë ambalazhi prej metali; Njësi mbështjellëse prej metali; 

Pajime prej metali për gypa; Ura metali para-fabrikat.  

7  Makina të të gjitha llojeve, si dhe pjesë të tyre, përveç ato për turbina me avull, pjesë dhe 

aksesorë të tyre, sidomos kapacitatorë sipërfaqësorë, njësi këmbimi të nxemjes, si dhe 

ngrohës të ujit furnizues, alternatorë turbo, si dhe gjeneratorë elektrikë; Vegla makinerike 
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dhe vegla hidraulike; Motorë dhe makina (përveç për automjete tokësore); Komponentë 

lidhës dhe transmisioni makinash (përveç për automjete tokësore); Implemente bujqësore, 

përveç veglave të dorës; Inkubatorë për vezë; Makina automatike të shitjes; Makina dhe 

pajisje për mbështjellje prej metali; Mullinj me rrotulla, Aparate për manipulimin dhe 

transportimin e produkteve rulo, shtretërve ftohës, dhëmbëzoreve, bobinave dhe 

shpështjelluesve, pajisjeve për trajtimin e rulove, gërshërve, sharrave, mbështjellësve; 

Makina dhe pajisje për miniera, pajisje ngritëse, rulo për çikrikë, kafaze çikrikësh, makineri 

frenimi, pajisje pusesh dhe koka gërmimi, pajisje për kolizion dhe qarkullim makinash, 

pajisje transportimi për mihje, stacione skip; Makineri dhe pajisje për trajtimin e qymyrit 

dhe xeheve, shpërlarjen e qymyrit dhe xeheve, impiantet sortuese për qymyr e xehe; Pajisje 

mbushëse për kaldaja industriale, kaldaja industriale; Makineri dhe pajisje për thërmim, 

bluarje dhe sortim, thërrmues, mullinj, granulatorë, molekulatorë, vibratorë, makina për 

përzierje, sortues, shirita bartës; Makineri dhe pajisje me presion të lartë; Presa hidraulike, 

akumulatorë hidro-pneumatikë, intensifikues presioni, ekspandues gypash, krikë, platforma 

e tablo të ngritjes, pajime të presionit të lartë dhe të specializuara, enë nën presion të lartë, 

autoklava, ngrohës ekspandues me pistona, bojlerë; Bojlerë për motorë me avull për 

prodhim të energjisë, përveç për automjete tokësore; Makineri dhe pajisje për industri 

kimike dhe ushqimore, rafineri sheqeri, birrari, distileri, impiante gazi, impiante oksigjeni, 

ekstraktorë, elektroliza; Makina dhe aparate për letër, Mullinj mbështjellës, Lidhje të 

ndashme gypash, Blenderë, Rezervuarë të ruajtjes, kazanë të trashjes, Filtra, Nyjezues, Oda 

separacion, Fortrap, hidropulpëzues, hidrorafinues, agjitatorë me presion të lartë për rrjedha 

hyrëse, cilindra, konvertues, rregullatorë automatikë, presa të lagështa, mengele, prerëse, 

pështjellues dhe shpështjellues; Makineri qelqi, Makineri e automatizuar për prodhimin e 

shisheve, makineri automatike për prodhimin e poçeve ndriçuese, makineri automatike për 

prodhimin e goglave të qelqit, presa për objekte qelqi, makineri për prodhimin e shtresave 

të qelqit, makineri për prodhimin e qelqit të derdhur; Makina për duhan e cigare; Makina 

dhe aparate shtypi, Shtypshkronja, pajisje stereotipizimi; Makina për matje; Makina për 

matje peshe; Makina paketimi; Makina për matje madhësie; Makina testimi; Vegla 

makinerike, torno, torno me kullëza, shpues horizontalë, makina për bluarje; Makina për 

punime druri; Makina shpimi, bormakina, degëzues ngjyre, koka prerëse dhe aparate, 

shtrydhëse, vegla tëhollimi (pjesë e veglave të dorës), turjela, shtrydhëse, vegla të shpimit 

me forma, vegla shpimi, aparate formësimi; Mjete mengenesh, elemente montimi, aparate 

tensionimi, mandarina ekspanduese, unazore, unaza, kabllo furnizuese, tapa dhe inserte, 

inserte dhe bulona shpimi, unaza shpimi, separatorë, tryeza dhe stenda, Makina grirëse dhe 

mprehëse, presa me levë shpimi; Pjesë dhe pajisje makinerike të përgjithshme, kollodokë, 

shtëpiza marshesh, Spirale; Krane [për ngritje dhe çikrikë], Traversa, Platforma rrotulluese, 

tryeza të shkarkimit; Kompresorë (turbo kompresorë), Makina fryrëse, super-turbina; 

Aparate të prodhimit të ujit të gazuar; Makina të prodhimit të ujit mineral; Makina të 

shpëlarjes së shisheve; Pajisje për industri gome dhe plastike, presa të vullkanizimit të 

gomave, Makinera elektrike, motorë të të gjitha llojeve, përveç për motorë elektrikë për 

transport; Komponentë të përgjithshëm të makinave dhe pjesë të makinave – Pajime, Tapa 

(bateri), Valvula rrëshqitëse, Kanxha për makina, zinxhirë, rrota marshesh, shtëpiza për 

marshe; Makina e pajisje për prodhimin e qelqit dhe keramikës për prodhimin e shisheve, 

qelqit të derdhur dhe shtresa, Presa, makina derdhjeje, makina grirëse, mullinj me rulo, 

Vibratorë, Makina për përzierje, Separatorë, instalime për ngarkim dhe shkarkim, Makina 

tharëse, Pajisje për ngjyrosje, pajisje për aplikim të glazurave (pajisje spërkatëse); Makina 
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për zhvendosje dheu, makina grirëse; Makina për ndërtim rrugësh; Makina për pastrim 

rrugësh [vetë-lëvizje]; Shpuese për miniera; Makineri dhe pajisje për trajtimin e qymyrit 

dhe xehes, shpëlarje qymyri dhe xeheje, impiante sortimi për qymyr dhe xehe; Makina për 

rafinimin e naftës; Makina trajtimi të xehes; Makina ndërtimore; Mikserë betoni [makina]; 

Ura me rulo; Gërmues [makina]; Shirita bartës; Gjitha makineritë dhe pajisjet për sektorin e 

energjisë, përveç për turbina avulli, pjesët dhe aksesorët e tyre, sidomos kapacitatorë 

sipërfaqësorë, njësi të këmbimit të ngrohjes dhe ngrohës të ujit furnizues, turbo-alternatorët 

dhe gjeneratorët elektrikë; Pajisje të prodhimit të energjisë elektrike të përfshirë në këtë 

klasë, gjegjësisht gjeneratorë elektrikë, motorë elektrikë, përveç për përdorim tokësor; 

Turbinat e erës; Platforma shpimi, lundruese apo jo-lundruese; Motorë dhe makina (përveç 

për automjete tokësore); Motorë anijesh; motorë aeroplanësh; motorë dhe makina 

hidraulike; Motorë për automjete të jastëkëve të ajrit; Mallra, pajisje dhe sistem në fushën e 

ngrohjes dhe energjisë elektrike; Makina të ngjeshjes së mbeturinave, konvertues katalitikë; 

Separatorë; Pluhurzues të kanalizimit; Makina drenazhimi; Separatorë për lëngje; Makina 

filtrimi, separatorë dhe centrifuga; Transmisione me friksion, përveç atyre për vetura apo 

maune; Ndezës motori, përveç për vetura apo maune; Jastëk anti-fërkim për makina; 

Zinxhirë transmision, përveç për vetura apo maune; Shufra transmisioni, përveç atyre për 

vetura apo maune; Leva transmisioni, përveç atyre për vetura apo maune; Skapamento 

marmite për motorë, përveç atyre për vetura apo maune; Marmita për motorë e makina, 

përveç atyre për vetura apo maune; Silenciatorë për motorë e makina, përveç atyre për 

vetura apo maune; Frena (pjesë), përveç atyre për vetura apo maune; Pompa karburanti me 

vetë-rregullim, përveç atyre për vetura apo maune; Aparate konvertimi të karburantit për 

motorë me djegie të brendshme, përveç atyre për vetura apo maune; Konvertues të 

momentit rrotullues, përveç për automjete tokësore; Rregullatorë shpejtësie për motorë e 

makina, përveç atyre për vetura apo maune; Makina shtypi; Tabakë shtypi; Cilindra 

shtypshkronje; Makina shtypi industrial; Transportues pneumatikë; Kompresorë [makina]; 

Motorë me ajër të kompresuar; Pompa me ajër të kompresuar; përveç atyre për vetura apo 

maune; Revole me kompresion për nxjerrje të mastikës; Motorë reaktivë, përveç atyre për 

vetura apo maune; Brusha për dinamo; Rripa dinamoje; Dinamo, përveç atyre për vetura 

apo maune; Dinamo për biçikleta; brusha, me operim elektrik [pjesë të makinave]; 

Elektroda për makina saldimi; Çekiçë elektrikë; Makina për elektro-galvanizim; Rripa 

liftash; Zinxhirë liftash [pjesë makinash]; Makina ngjyrosjeje; Makina bojatisëse; Pistola 

për spërkatje të ngjyrës; Filtra, Pjesë makinash apo motorësh, përveç atyre për vetura apo 

maune; makina filtrimi; Makina për veshje; Makina galvanizimi; Makina fryrëse për 

kompresion, gazra dalës dhe transport gazrash; Motorë fryrës; Shtëpiza manivelash për 

makina, motorë, përveç atyre për vetura apo maune; Makina të ndërtimit të hekurudhave; 

Priza flakërimi për motorë dizel, përveç atyre për vetura apo maune; Vegla të dorës, përveç 

atyre që operohen me dorë; Aparate pështjellimi, mekanike; Aparate për ngritje; Çikrikë 

[makina]; Makina tegelash; Makina krehërimi; Makina larëse me presion; Makina për 

punime druri; Instalime lifti; Çekiçë me përkulje; Kontrolle hidraulike për makina e 

motorë, përveç për vetura apo maune; Hapës dhe mbyllës hidraulikë të dyerve [pjesë 

makinash]; Kllapa Universale [kllapa Kardan]; Veshje tjerrtoreje [pjesë të makinave të 

tjerrjes]; Makina tjerrëse; pajime vrimëzuese [pjesë makinash]; Tuba (Boiler -) [pjesë 

makinash]; Kolektorë makinerikë të smërçit; Sharra me zinxhirë; Valvula (kërcitëse -) 

[pjesë makinash]; Pistola ngjitësi, elektrike; Tehe [pjesë makinash]; Makina përzierëse; 

Brusha karboni [elektricitet]; Pistona për motorë, përveç atyre për vetura apo maune; 
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Pistona (pjesë makinash apo motorësh), përveç atyre për vetura apo maune; Unaza 

pistonësh, përveç atyre për vetura apo maune; Kompresorë për frigoriferë; Pajisje 

kondenzimi (jo për turbina); Presa me shportë; Pompa të karburantit për pika furnizimi; 

Ekonomajzerë karburanti për motorë e makina, përveç atyre për vetura apo maune; 

Kushineta; Unaza me topa për kushineta; Kondenzatorë për motorë e makina, përveç atyre 

për vetura apo maune; Kultivatorë motorikë; Manivela [pjesë makinash]; Manivela, përveç 

atyre për vetura apo maune; Aparate manipulimi për ngarkim e shkarkim; Vinça; Rampa 

ngarkimi; Super-turbina; Kushineta [pjesë makinash]; Unaza kushinetash për makina; 

zhurnalët [pjesë makinash]; Trotuare lëvizës [trotuare]; Makina për punime lëkure; Makina 

për presimin e lëkurës; Aparate elektrike për prerje këndesh; Saldues të harqeve; Makina 

shtypshkronje [fotokompozim]; Pinca biruese për makineri për shpim vrimash; Makina 

biruese; Aparate për saldim elektrik; hekura saldimi elektrike; Hekura saldimi, me gaz; 

Llamba saldimi; pipëza fryrëse saldimi, me gaz; Filtra për pastrimin dhe ftohjen e ajrit, për 

motorë; Kondenzatorë ajri, përveç atyre për vetura apo maune; Aero-kondenzatorë; 

Mengela; Makineri për bërjen e fijeve të raketave të tenisit; Makina montimi biçikletash; 

Makina prodhimi tekstili; Makina për lidhëse këpucësh; Shtëpiza [pjesë makinash]; Bojlerë 

të motorëve me avull; Rrota makinash; Stenda për makina; Tryeza për makina; Boshte për 

makina; Elevatorë për bartje të materialeve; Matrica për përdorim në shtyp; Kuti për 

matrica [shtyp]; Makina bujqësore; Fiderë të mekanizuar të bagëtisë; Gërshërë, elektrike; 

Dalta për makina; Makina krasitëse; Makina mjelëse; Separatorë kremi/qumështi; Korrëse 

dhe lidhëse; Presa për makina kositëse; Fiderë [pjesë makinash]; Makina bulmeti; Makina 

për bluarje mielli; Grirës/mullinj shtëpiakë, elektrikë; Agjitatorë; Mullinj [makina]; Gurë 

mulliri; Mulli mielli; Depozitime mbeturinash; Makina qepëse; Makina gozhdimi; Hapës 

dhe mbyllës pneumatikë të derës [pjesë makinash]; Makina e aparate elektrike të lustrimit; 

Makina për stampim me ngjyrë; Timpane [pjesë të shtypshkronjës]; Presa [makina për 

qëllime industriale]; Presa filtrimi; Çekiçë pneumatikë; Rulo rrugësh; Makineri për 

pastrimin e mineralit nga balta; Pompa (makina), përveç atyre për vetura apo maune; 

Pompa (pjesë makinash dhe motorësh), përveç atyre për vetura apo maune; Diafragma 

pompash, përveç atyre për vetura apo maune; Marshe dhëmbëzore, përveç atyre për vetura 

apo maune; Tokmakë [makina]; kositëse bari; Pllugje të heqjes së dheut; makina friza; 

Rregullatorë [pjesë makinash]; Shtëpiza avulli; Makina e aparate elektrike të pastrimit; 

Makina rroje; Rripa për makina; Gërmuese [makina]; Kushineta ruloje; Shkallare lëvizëse 

[eskalatorë]; Shtypshkronja rotorike; Makina rrahëse, elektrike; Agjitatorë; Tehe sharre 

[pjesë makinash]; banka sharre [pjesë makinash]; Sharra; Makina endjeje; Makina për 

thithje ajri; Makina thithëse për industri; Makina për pala; Silenciatorë për makina e 

motorë, përveç atyre për vetura apo maune; Makina qërimi; Lopata, mekanike; Makina për 

krasitëse elektrike; Dalta për makina; Makineri për shtrim binarësh; Makina rrahëse; Pritës 

dhe kolektorë balte [makina]; Rulo, mekanike, për tuba fleksibile; Makineri me aks; Gurë 

grirës [pjesë makinash]; Karro për makina qepëse; Rrëshqitëse [pjesë makinash]; Kuti 

grasoje [pjesë makinash]; Pompa lubrifikimi; Unaza (Grasoje -) [pjesë makinash]; Kuti 

grasoje [pjesë makinash]; Pllugje bore; Leva makine [pjesë makinash]; Vegla kuzhine 

[pajisje elektrike].  

8  Vegla dore dhe implemente (të operuara manualisht); Takëme ushqimi; Armë anësore; 

Zhileta; Zhveshës telash [vegla dore]; hekura mbushës [vegla dore]; Rripa lëkure për 

mprehje; Fëndyell; Hapës guacash; Sëpata; Lata; Bajoneta; Makina rroje; Krasitës trungu; 

Gërshërë për krasitje; Kacekë [vegla dore]; Sharrë përkulëse; Gojëza [pjesë të veglave të 
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dorës]; Vegla shpuese [vegla dore]; Turjelë dore [vegla dore]; Mbajtëse hilti [vegla dore]; 

Lata [vegla dore]; Copëza zgjatimi për kllapat e vidave shtrënguese; Gojëza [vegla dore]; 

Shufra prerëse; Tryela; Shufra qysqie; Sëpata me kllapa; Hekura markimi; Hekura të 

rrafshët; Hekura stukimi; Kamat; Hapës konzervash, jo-elektrikë; Turjela; Kunj për vrima; 

Prerëse vezësh, jo-elektrike; Hekura [vegla dore jo-elektrike]; Kazma akulli; Sete për 

manikyr, elektrike; Pajime tryeze [thika, pirunë, lugë]; Kuti për zhileta; Paleta thikash; 

Biçakë; Piskatore; Lima [vegla]; Lima thonjsh, elektrike apo jo-elektrike; Prerëse mishi 

[vegla dore]; Prerëse bluarjeje [vegla dore]; Vegla manuale për bërjen e kaçurrelave; Thika 

tryeze; Tfurkë; Thika krasitjeje; Sekatura; Vegla kopshtarie, punë me dorë; Shtypsa 

hekurosjeje; Kuti kësulash [Kësulë] [vegla dore]; Shkulës thonjsh [vegla dore]; Grirës 

perimesh; Instrumente e vegla për rrjepje të kafshëve; Aparate dhe instrumente për rrjepje 

të kafshëve për mish; Therrje të kafshëve për mish (Aparate dhe instrumente për -); Aparate 

për mbytjen e parazitëve bimorë; Korniza për sharra dore; Tapa [vegla dore]; Prerës filetash 

[vegla dore]; Lopata metalurgu [vegla dore]; Prerës qelqi — diamanti parts of vegla dore]; 

Hekura llustrues; Krehër të kutive të rërës; Gjilpëra gravimi; Shufra për dredhje flokësh; 

Pajime depilomi, elektrike dhe jo-elektrike; Makina flokshë për përdorim personal, 

elektrike dhe jo-elektrike; Hendekhapës [vegla dore]; Hanxharë; Çekiçë [vegla dore]; 

Shpues; Lëngje dekantimi (vegla manuale për -) [vegla dore]; Pompa dore; Tokmakë [vegla 

dore]; Vegla dore, me operim dore; Rashqel [vegla dore]; Fuzhnja; Fuzhnja për peshkim; 

Qysqi; Krehër [vegla dore]; Drapër; Thika për krasitje; Tryeza për zdrukthtari; Hekura për 

zdrukthtari; Vegla gropimi [pjesë të veglave dore]; Dalta konkave [vegla dore]; Çekan 

farkëtari; Thika Farriers; Instrumente për mprehje; Thika gjuetie; Sqeparë [vegla dore]; 

Tela për tërheqje [vegla dore]; Instrumente për vrimëzim tiketash; Grirëse djathi, jo-

elektrike; Hekura për kallëpe; Sqeparë [vegla dore]; Vegla për gërryerje [vegla dore]; Dalta 

me kllapa; Çekiç shtypës; Vegla bujqësore, operuar me dorë; Sharrë dore; Prerës telash 

[gërshërë]; Vegla shpimi [vegla dore]; Pinca për hapje vrimash [vegla dore]; Lugë; 

Hanxharë; Sete manikyri; Mistri muratori; Vegla gravimi [vegla dore]; Thika; Tehe thikash 

për zdrukthtari; Tehe [vegla dore]; Tehe [armë]; Thika të shkallëzuara; komplete tavoline; 

havanë për goditje [vegla dore]; Lopatëza për para; Filetues; Kuti me gjilpëra; Kuti 

zumpare; Lima thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike apo jo-elektrike; Prerëse 

thonjsh; Shkulës thonjsh; Shpues vrimash në thonj; Çekiçë perçinues [vegla dore]; Perçinë 

[vegla dore]; Shpues vrimash me numërim; Thyes arrash; Kapëse frutash [vegla dore]; 

Aparate për shpimin e veshëve; Thika me dy tehe; Sete pedikyri; Mistri [kopshtari]; 

Tokmakë (Dheu-) [vegla dore]; Vegla shartimi [vegla dore]; Shatë; Pinceta për heqjen e 

qimeve; Pistola [vegla dore]; Pistola, të operuara manualisht, për nxjerrjen e mastikave; 

Prerës picash, jo-elektrikë; Hapëse vrimash [vegla dore]; Thurje [vegla dore]; Prerës 

lëndinash [instrumenta dore]; Tehe brisku rroje; Brisqe rroje, elektrikë apo jo-elektrikë; 

Rripa lëkure për prehje brisqesh; Kuti rroje; Shtrydhëse; priza shtrydhësesh; Rende [vegla 

dore]; Prerës litarësh për bagëti [vegla dore]; Pllaka me vida në formë unazash; Gërmues 

[vegla dore]; Prerës tubash [vegla dore]; Instrumente për prerje tubash; Shpata; Këllefë 

shpatash; Tehe sharre [pjesë veglash dore]; Sharra [vegla dore]; Mbajtës sharrash; 

Kruajtëse [vegla dore]; Lopata [vegla dore]; krasitëse; Tehe krasitjeje; Gërshërë për krasitje 

[instrumenta dore]; Çekiç druri [instrumenta dore]; Pastrues me dorëza hekuri; Shufra 

policore; Çekiçë muratori; Instrumente mprehëse të teheve; Instrumente abrazive 

[instrumenta dore]; Sharra (mprehëse-) [vegla dore]; Mbajtës për gurë mprehës; Çelësa 

(vegla dore); Kuti zumpare; Gur gërryes zumpare; Prerës; Vegla prerëse [vegla dore]; 
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Vegla me tehe [vegla dore]; Qepshe për verë; Shufra prerëse; Kaçavida; Mengena; Morseta 

për marangozë ose vozaxhinj; Kallëpe [vegla dore këpucarësh]; Thika për lëvore; Kama; 

Kosa; Unaza për kosa; Gurë mprehës; mbushësa [vegla dore]; Drapër; Zdrukthe në formë 

kllape; Shpatulla [vegla dore]; Zgjerues [vegla dore]; Pajisje për zgjatjen e telave metalikë 

[vegla dore]; Bel; Kazma [vegla dore]; Hapëse vrimash qendrore [vegla dore]; Gozhda; 

Shiringa për spërkatje të insekticideve; Spërkatës insekticidesh [vegla dore]; Turjela [vegla 

dore]; Stampues [vegla dore]; Stampues [vegla dore]; Çekiç guri; Dalta; Hekur zjarri; 

Boshte për vrima; Dorëza krasitjeje [vegla dore]; Trapanë [vegla dore]; Sete argjendi për 

tavolinë [thika, pirunë e lugë]; Aparate për tatuazha; Prerës flokësh për kafshë [instrumenta 

dore]; Pirunj pr heqje të barishtave [vegla dore]; Asgjësues gjembash [vegla dore]; Aparate 

tronditëse (Bagëti-); Vegla për shënjimin e bagëtisë; Instrumenta për qethje bagëtish; Krikë 

ngritës, operuar me dorë; Hekur dredhës; Mjete dërstilimi [vegla dore]; Rripa veglash 

[mbajtës]; Çelik për mprehje; Mbajtës për gurë mprehës; Çelik për mprehje; Hanxharë 

[thika]; Hanxharë për perime; Përdredhës për çerpikë; Përdredhës për tapa; matës [vegla 

dore]; Pinca; Thika vizatimi; Turjela zdrukthtari; Ndarës sheqeri; Detektorë shpimi për tuba 

biçikletash; Makina për punime metalike, vegla rrotulluese për torno, prerëse bluarjeje 

[vegla dore], Vida me tegela prerëse; Pajime mbajtëse dhe Preparate për punime metalike; 

Prerës, tehe (punime metali), Prerës me tegela, Lidhëse e vidave, Koka dhe aparate të 

prerjes së tegelave, Shtrydhëse, vegla për gërmim [pjesë veglash dore], Trapanë, 

Shtrydhëse, pjesë shpuese me forma; vegla kapëse, këllëfë, çengela me unazë, mengene, 

fiderë, rubinete, si dhe shtesat, insertet dhe bulonat qendrorë, presa të levës shpuese 

(montime); Vegla dore dhe mjete, të operuara me dorë; Sensorë, prerëse me rregullim, 

unaza kufizuese, masa prizë për orientim; prerës, tehe (punime metali), mengene.  

9  Aparat dhe instrumentet shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike, përveç 

atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizimin, kontrollim (inspektim), 

aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç atyre për 

makina ose kamionë; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërprerjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose kamionë; 

bartës magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Disqet kompakte, DVD-të dhe mediat 

e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha ari; Arkat 

e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët; Softuer 

kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparat për shuarjen e zjarrit, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Aparatet e telekomunikacionit, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të telekomunikimit; 

Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose kamionë; Tableta 

dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Kompjuterët, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri kompjuterik, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti; Programet e 

regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione softuerike për 

mobilë, përveç për makina ose kamionë; Aplikacionet e shkarkueshme për pajisje 

multimediale, përveç për makina ose kamionë; Softuer i lojërave; Asistentë dixhital 

personal; kompjuterë xhepi; Telefonat celularë; Shkopinj për selfie [monopodët me dorë]; 

Unazat e zgjuara; telefonat e mençur; orë të mençur; Kompjuterë llaptopë; Aparatet e 

rrjeteve të telekomunikacionit; Drajverët për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet e 

telekomunikacionit; Veshje mbrojtëse; Mbrojtja e kokës; Aparat televiziv; kufje; Pajisjet e 
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navigacionit, sistemet e pozicionimit global (GPS), përveç për makina ose kamionë; 

Aparatet për navigim satelitor, përveç për makina ose kamionë; Softueri i regjistruar në 

CD-ROM, përveç për makina ose kamionë; Kartela SD (karta dixhitale të sigurta); 

Syzet[optikë]; thjerrëzat për syze; syze dielli; syzet mbrojtëse dhe kutitë mbrojtëse për to; 

thjerrëzat e kontaktit (për sy); kamerat; objektivët fotografik; aparate MP3 ; Shiritë dhe 

kaseta audio; audio disqet; Audio-video shiritë; Audio-video kaseta; (audio-video) disqe; 

Videokaseta; videodisqet; CD-të, DVD-të; Publikimet elektronike të shkarkueshme, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Skedarë imazhesh të shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të 

shkarkueshëm; jastëk për maus; Spirale magnetike; Mbulesa për telefonë celularë; Këllëfët 

e përshtatura për telefonat mobil; Komplete për bisedë pa duar për telefonat, përveç për 

makina ose kamionë; Kartë magnetike; Kartat e koduara; Aplikacion softuerik për telefonat 

mobil; Programet kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuer për përpunimin 

e transaksioneve financiare; tabelat elektronike të shpalljeve; Bateritë, elektrike; Karrikues 

të baterive, përveç atyre për makina ose kamionë; Alarmet e sigurisë, përveç e njoftimeve; 

Kamera të sigurisë, përveç e njoftimeve; Pajisjet paralajmëruese të sigurisë, përveç për 

makina ose kamionë; Aparate kontrolluese të sigurisë, përveç për makina ose kamionë; 

Aparatet e sigurisë për mbikëqyrje; softuer kompjuterik për qëllime të sigurisë; softuer 

kompjuterik për qëllime të siguracionit; SIM kartela; Terminale interaktive të ekranit me 

prekje; Antenat; Alarmet, përveç për makina ose kamionë; Kabllot elektrike; Aparatet dhe 

instrumentet për kimi; Çip; Programet operative kompjuterike, të regjistruara; Pajisjet 

periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparat e përpunimit të të dhënave; 

Aparat diagnostikues, jo për qëllime mjekësore; Aparat për matje të distancës; Aparatet për 

regjistrim të distancës; Tonet për zile të shkarkueshme për telefona celularë; Etiketa (tag) 

elektronike për mallra; okulari; Syze sportive; Kartat e identitetit, magnetike; Aparatura 

ndërkomunikimi; Altoparlantët; Media magnetike të të dhënave; Instrumentet matematike; 

Modemët; Aparatet monitoruese, elektrike; Aparat televiziv; Aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore; Komplete transmetimi [të telekomunikacionit]; aparate për menaxhimin e 

pajisjeve mobile; Softuer për menaxhimin e pajisjeve mobile; Program i ndërmjetëm 

(middleware) për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softueri 

kompjuterik kundër viruseve; softueri antivirus kompjuterik për mbrojtjen e privatësisë; 

Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; Lexuesit e barkodeve; Lexues 

elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina 

ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç 

për makina ose kamionë, posaçërisht informatat elektrike dhe elektronike, pajisjet për 

udhëzim, kontroll dhe diagnostikuese për automjetet tokësore dhe automjetet urbane, 

përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për 

automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht 

prizat, shukot dhe kyçjet e tjera (konektorë elektrikë) (për karikim); Lidhjet në kulm për 

karrikim të shpejtë; Kolektorë manual ose gjysmë-automatik që janë pjesë e motorëve të 

automjeteve dhe pajisjet elektrike për lëvizjen e automjeteve elektrike; Rezistorë frenues, 

pajisjet elektronike matëse dhe kontrolluese, në veçanti sistemet diagnostike elektrike dhe 

elektronike, të përbëra kryesisht nga hardueri dhe softueri i bazuar në mikroprocesorë, që 

përdoren për monitorimin e besueshmërisë operacionale të automjeteve dhe kostot e punës 

dhe mirëmbajtjes së automjeteve, përveç për makina ose kamionë; Sistemet elektrike dhe 

elektronike për mbrojtje nga shkarkimet elektrike me tension të lartë, që përbëhen kryesisht 

nga senzorë, njësi të imazheve, procesorë të sinjalit, module të komunikimit, të memorieve 
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dhe siguresa, që përdoren për mbrojtjen e pajisjeve elektrike nga dëmtimet e shkaktuara nga 

shkarkim me tension të lartë; Njësi të informacionit dhe kontrollit për monitorimin e 

konsumit të energjisë elektrike dhe promovimin e konsumit më të ulët të energjisë; Sisteme 

elektrike dhe elektronike të testimit automatik që përbëhen kryesisht nga sensorë, njësi të 

imazhit, procesorë të sinjalit, module të komunikimit dhe kujtesës, që përdoren për të 

diagnostikuar probleme me automjetet, për mirëmbajtjen më të lehtë dhe më të shpejtë të 

tyre, përveç për makina dhe kamionë; Sistemet mbrojtëse izoluese elektrike dhe elektronike 

që përbëhen kryesisht nga senzorë, njësi të imazhit, procesorë sinjalizues, module 

komunikimi dhe siguresa, që përdoren për të monitoruar gjendjen e izolimit të 

komponentëve  për përçim të energjisë elektrike të automjeteve, përveç për makina ose 

kamionë; Sistemet e kontrollit elektrik dhe elektronik për sistemet tërheqëse dhe sistemet e 

tërheqjes me anim, të përbërë kryesisht nga sensorë, njësi të imazhit, procesorë të sinjalit, 

modulet të memories dhe komunikimit, që përdoren për të parandaluar rrëshqitjen dhe 

zhvendosjen e rrotave, në rast të frenimit të papritur ose të frenimit në sipërfaqet e 

rrëshqitshme, për mjetet e tokësore dhe automjetet e metrosë, përveç për makina ose 

kamionë; pajisjet elektrike të tërheqjes, gjegjësisht invertuesit e tërheqjes, konvertuesit e 

tërheqjes, konvertuesit statikë, konvertuesit për drejtuesit kryesorë dhe ndihmës dhe 

konvertuesit e tensionit, nëse janë pjesë të tramvajeve, pajisjet ndihmëse të rrymës (APS), 

sistemet e menaxhimit të baterive BMS, karrikues të baterive dhe të akumulatorëve për 

mjetet e tokës dhe automjetet e metrosë, përveç makinave ose kamionëve; Agregatët e 

naftës-elektrik (gjeneratorët), Super-kondensatorët, Bateri për tërheqje, sistemet elektronike 

të biletave për sistemet e transportit; Bateritë tërheqëse për kabina tokësore, të hekurudhave 

dhe të metrosë; Aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore; 

Pajisjet e sigurisë së trafikut hekurudhor; Aparat për matje, zbulim dhe monitorim, 

Indikatorët dhe aparatët kontrollues për mjetet publike të transportit, përveç për makina ose 

kamionë; Pajisjet elektrike për automjete, në veçanti mjetet pajisjet rrotulluese 

hekurudhore, qarqet e kontrollit elektrik; Aparatet dhe instrumentet elektrike dhe 

elektronike të sigurisë; Pajisjet e kontrollit elektrik për menaxhimin e energjisë (qarqet e 

kontrollit elektrik); Instrumentet e nivelimit; Aparat matës, zbulues dhe monitorues, 

Indikatorët dhe rregullatorët, përveç për makina ose kamionë; Makina peshuese; Pajisjet 

elektrike për mjetet e transportit me rrugë tokësore ose nëntokësore, përveç për makina ose 

kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose 

ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit, 

kontrollit, kontrollimit dhe të diagnostikës për mjetet e transportit në tokë ose nëntokë, 

përveç për makina ose kamionë, bateritë dhe karrikues të baterive për automjete tokësore 

dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike; 

akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose 

kamionëve; Sisteme të kontrollit të drejtimit autonom për automjetet; Makina automatike 

për shpërndarjen e biletave; Regjistrues të kilometrazhit për automjetet; Aparat për 

distribuim të energjisë (pajisje për gjenerimin e energjisë elektrike); Aparate për 

distribuimin e energjisë elektrike; Aparatet e orëmatësit elektrik; Aparatet dhe instrumentet 

për kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen 

e energjisë elektrike; Aparat për ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisjet e ndërprerësve 

[elektrik]; Përçues elektrik; Aparatura për kontrollin e procesit [elektronik]; 

Centrale/Panele kontrolluese; Kutitë për shpërndarje të të energjisë elektrike; Aparat 

rregullues, elektrik; Reletë; Transformatorë të të gjitha llojeve, Reaktorët, ndërprerësit e 
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kontaktit, ndërprerës, telerupters, konvertorët elektrik, ndërprerës, elektrik, Ndërprerësit 

izolues, Ndarës; Makina elektrike, Aparate elektrike; Makinat për testim të 

qëndrueshmërisë; Njësitë qendrore të përpunimit (CPU); Mbrojtës nga shkarkimi i 

tensionit; Ekranet e radiologjisë për qëllime industriale; detektorët; dozimetrat; 

elektrolizerë; galvanometrat; treguesit e humbjeve elektrike; tabela të shtypura të qarkut; 

Qarqe të integruara; Ndërprerësit e rrymës, Adapter i rrymës, Siguresat; Konektorët 

[energjia elektrike]; Lidhjet për linjat elektrike; Maskat mbrojtëse; Veshje kundër plumb; 

Aparat radari; Aparate me rreze X jo për qëllime mjekësore; Shenjat me ndriçim; bobina, 

elektrike; Qelizat galvanike, bateritë solare; Dhomat për dekompresim; Aparatet dhe 

pajisjet për shpëtim ; Bateritë elektrike; Instalimet fotovoltaike për gjenerimin e energjisë 

elektrike [impiantet fotovoltaike]; Matësit, vizoret, treguesit,  pllakat e përpunimit, prizmat 

e përpunimit, pllakat vibruese, skribuesit, instrumentet për vizatim, veglat për matje dhe 

kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike.  

10  Aparaura dhe instrumente kirurgjikale, dentale dhe veterinere, gjymtyrë, sy dhe dhëmbë 

artificial; Artikuj ortopedik; Materialet e qepjes; Aromatizues për hapësira për shkaqe 

mjekësore; Gjilpëra Akupunkture; Aparate të cilat përdoren për analiza mjekësore; 

Aparaturat për frymëmarrje artificiale; Aparatura dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, 

për shkaqe mjekësore; Paisje për infermjeri; Aparatura për trajtimin e shurdhimit; 

Aparatura për rehabilitim (trup -) për shkaqe mjekësore; Aparaturë për pastrim dhe 

rregullim të teksturës së fytyrës; Mbajtëset e instrumenteve të përdorura nga mjekët dhe 

kirurgët; Respiratorë për frymëmarrje artificiale; Lavaman për shkaqe mjekësore; Enë për 

marrjen e medikamenteve; Hallka për dhëmbë; Aparatura për testimin e gjakut; Stetoskop; 

Fashtë për dhjamë; Gjoks artificial; Inkubatorët për qëllime mjekësore; Aparatura dhe 

instrumente kirurgjike; Fije, kirurgjike; Implantet kirurgjike [materiale artificiale]; Takëm 

kirurgjik; Gjilpëra për qepje; Sfungjer (kirurgjik - ); Pasqyë për kirurgët; Defribilatorë; 

Fashta [kirurgji]; Aparatura diagnostifikuese, për shkaqe mjekësore; Dializues; Tubat e 

kullimit për përdorim mjekësor; Fryerës; Qese akulli për shkaqe mjekësore; Fasha, elestike; 

Instrumente elektrike për akupunkturë; Elektroda për përdorim mjekësor; 

Elektrokardiografë; Goma për bastunët e invalidëve; Mbrojtëset e gishtave për qëllime 

mjekësore; Pjesa e epërme e biberonit (pjesa nga goma); Instrumente dentale; Rripa për 

qëllime mjekësore (Galavnic); Paisje terapeutike (Galavnic); Gastroskopë; Shiringa; Bagëti 

(mjete për pjellje për - ); Instrumente për Obstetrikë; pincë; Mbrojtës të dëgjimit; Aparat 

fizioterapik; Kavitetet e trupit (Pajisje për larjen -); Fasadat me suva për qëllime 

ortopedike; Rripa, elektrike, për qëllime mjekësore; Rripa për qëllime mjekësore; Rripa për 

qëllime ortopedike; Proteza të flokëve; Hematometër; Dorashka për qëllime mjekësore; 

Uturak [enë]; Sonda ureterike; Shiringa ureterike; Mjeti për kontrollimin e zemrës; Mjete 

ndihmëse të dëgjimit për të shurdhër; Mjete për dëgjim; Korse/shtrënguese për qëllime 

mjekësore; Thikat e misrit; Shiring për injektim; Inhalatorë; Shiring medicinal; Inkubatorë 

për foshnje; Çantëz për shpërlarje; Aparaturat për qëllime mjekësore (ENEMA); Tuba për 

marrjen e gjakut dhe vënjen e medikamenteve në trup; Pinca; Fije; Tuba mjekësor; jastëkë 

për shkaqe mjekësore; Fashta [qese] për parandalimin e presionit ne plagët e pacientëve; 

Kutitë për përdorim nga kirurgët dhe mjekët; Kompresorë [kirurgjik]; Jastëkë sporifik për 

pagjumësi; Çorape shtrënguese për vena; Mjetet transportuese të ambulancës; Çarçafë për 

pacientët; Patarica; Sy artficial; Lëkurë artificiale për qëllime kirurgjike; Fëlqi artificiale; 

Lenta[proteza intraokulare]për implante kirurgjike; Dhëmbë artificial; Lampa për shkaqe 

mjekësore; Shtiza; Laser për shkaqe mjekësore; Rripa abdominal; Korsa abdominale; Jastëk 
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ajri për shkaqe mjekësore; dyshek nga ajri për shkaqe mjekësore; Maska për përdorim nga 

personeli mjekësor; Aparatura për masazhë; Aparatura për masazhë estetike; Dorashka për 

masazhë; Dyshek për lindje; Aparatura dhe instrumente mjekësore; Udhërrëfyesit 

mjekësor; Aparatura për ushtrime fizike, për shkaqe mjekësore; Luga për marrjen e 

medikamenteve; Thikat kirurgjike; Pompat e gjoksit; rripa për kërthizë; Karrige për 

pacient; Gjilpëra për shkaqe mjekësore; Aparatura për anestezion; Maska për anestezion; 

Pajisje kontraceptive; Shkopinj për pastrimin e veshëve; Priza veshi [pajisje për mbrojtjen e 

veshëve]; Lecka sidomos për dhomat operuese; Tavolina operuese; Perde kirurgjike; 

Oftalmometër; Oftalmoskop; Mbështetëse për harkun e këmbës; Shtrënguese/mbrojtëse për 

nyje; Anatomike; Shtrënguese/mbrojtëse të gjunjëve, ortopedike; Mbatje ortotike; Shtroja 

ortotike për mbathje; Blloqe të tretshme për trajtim të infeksioneve ose kontraceptiv; Mjete 

për shpërndarje të substancave [Bolus gun]; Prezervativë; Gjymtyrë artificiale; Mjete për 

matjen e pulsit; Pompa për shkaqe mjekësore; Lampa Quartz për shkaqe mjekësore; 

Aparatura radiologjike për shkaqe mjekësore; Aparate tymosëse për shkaqe mjekësore; 

Aparaturat X-Rey/Rreze-X për shkaqe mjekësore; Tubat X-Rey për shkaqe mjekësore; 

Ekrane/fotografim radiologjik për shkaqe mjekësore; Tubat radium për shkaqe mjekësore; 

Sharra për shkaqe kirurgjike; Enë për mbajtjen e biberonëve; valvulat e biberonëve; 

Gërshërë për kirurgji; Materiale kirurgjike mbështetëse (në rastet e thyerjes së gjymtyrëve); 

Paisja për mbajtjen e krahut të lënduar [paisje mbrojtëse]; Thithësja e biberonit; Gota për 

terapi me gota; Mbështetës për shputa të rrafshëta; Paisje mbrojtëse kundër rrezeve X-Rey, 

për shkaqe mjekësore; Karrige krahu për shkaqe mjekësore dhe dentale; Kukulla dashurie 

[kukulla seksi]; Skalper; Mjeti për eksplorimin e plagës për shkaqe mjekësore; Kontejner të 

bërë special për tepricat/mbeturinat mjekësore; Shtretër [ aparate mjekësore]; Shiringë për 

shkaqe mjekësore; Enë për pështymë për shkaqe mjekësore; Oturak shtrati; Stenda; Çarçafë 

i sterilizuar, kirurgjik; Stetoskopë; Këpuca për shkaqe mjekësore; Aparatura 

radioterapeutike; Aparatura për shtrirje dhe tërëheqjen e pacientëve, për shkaqe mjekësore; 

Çorape elastike për shkaqe mjekësore; Shiringa Hipodermik; Fashtë/shtresë mbajtëse; 

Aparatura terapeutike me ajër të nxehtë; paketimet termike për ndihmën e parë; 

Termometër për shkaqe mjekësor; Shtretër me rrota; Instrument kirurgjik për tërheqje të 

lëngjeve; Pikatore për shkaqe mjekësore; Paisje për matjen e pikave për shkaqe mjekësore; 

Filtrues për rrezet ultra-violetë, për shkaqe mjekësore; Lampa të rrezeve ultravioletë për 

shkaqe mjekësore; Rripat për shtatzëni; Çarçafë për mos përmbajtje; Rripa hipogastrik; 

Shtresa Abdominale; Aparatura dhe instrumente urologjike; Shiringa vaginal; Sprej për 

shkaqe mjekësore; Aparatura dhe instrumente veterinarie; Virbruesit e shtretërve; 

Aparatura për masazhë me dridhje; Fashta (termo-elektrik-) [kirurgji]; Shtretër Hidrostatik 

[ujë] për shkaqe mjekësore; Qese me ujë për shkaqe mjekësore; Aparatura për ringjallje 

[Resuscitation]; Brusha për pastrimin e trupit; Kapëse kirurgjike; Instrumente dhe 

Aparatura dentale; Instrumente elektrike dentale; Pasqyre për dentist; Karrige për 

egzaminimin dental; Proteza dentale; Pinca për dhëmbë artificial; Gërmuesit e gjuhës; 

Gjaketa lidhëse në mjekësi.  

11  Aparatet për ndriçim, ngrohje (përveç për vetura apo kamionë), gjenerim të avullit, 

gatim, aparatet frigoriferike, tharëse, ventiluese, furnizuese me ujë dhe për qëllime sanitare; 

Shtylla për djegie për përdorim në industrinë e vajrave; Valvula ajri për instalimet për 

ngrohje me avull; Lavamanë; Instalime për pastrim të kanalizimeve; Aspiratorë për 

kuzhina; Korniza që vendosen në stuva me gaz; Ndezës; Montimet për banjë me ajër të 

nxehtë; Aparate për hidromasazhë; Aparate për dehidrimin e ushqimeve; Kuti për hirin e 
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furrnaltave; Instalime për bartjen e hirit, automatike; Cisternë ruajtëse për sistemet e 

ngrohjes së ujit për instalimet e ngrohjes qendrore; Instalime të ujitjes, automatike; Djegës 

acetileni; Gjeneratorë acetileni; Shtylla për djegien e acetilenit; Ngrohës; elektrik, për 

shishe për ushqim të bebeve; Furra për pjekje; Montime për banjo; Ngrohës për banjo; 

Vaska; Shtresa për banjo; Instalime për  banjo; Skara; Drita për akuariume; Instalime 

ndriçuese për mjete fluturuese; Aparate dhe instalime ndriçuese, përveç për vetura apo 

kaminë; Pajisje ndriçuese për mjete të transportit, përveç për vetura apo kamionë; LED 

(ndriçim), përveç për vetura apo kamionë; Llampa; përveç për vetura apo kamionë; 

Aspiratorë; Aspiratorë për laboratorë; Pajisje për ngrohje; Pajisje për ngrohje; Makina 

ujitëse për qëllime agrikulturore; Bide; Pajisje joreflektuese për automjete, përveç veturave 

apo kamionëve; Drita për kërkim; Llampa harkore; Aparate për rrezitje [solarium]; Djegës; 

Djegës për vrasjen e mikrobeve; Furrnalta, përveç për përdorim laboratorik; Ekonomizues 

nafte; Makina për gatimin e bukëve; Makina për gatimin e bukëve; Tosterë; Aparate për 

klorinimin e pishinave; Drita elektrike për pemën e vitit të ri; Aparat kromatografie për 

qëllime industriale; Tenxhere me presion [autoklavë], elektrike; Instalime për gjenerimin e 

avullit; Bojlerë avulli, përveç pjesëve të makinerive; Avullues (Pëlhurë -); Akumulatorë 

avulli; Drit tavani; Furra dentale; Aparate dezinfektuese; Aparate për lëshimin e 

preparateve dezinfektuese për tualete; Aparate për largimin e erërave, jo për përdorim 

personal; Aparate për distilim; Shtylla për distilim; Aparate për distilim; Pjekës frutash; 

Pajisje rrotulluese për pjekje; Cisterna uji me shtypje; Dush; Kabinë dushi; Ngrohës për 

hekur për ngrohje; Makina dhe aparate për akull; Frigoriferë; Tepihë të ngrohur 

elektronikisht; Fije të holla/filamente për ngrohje, elektrike; Ventilator (Elektrik -) për 

përdorim personal; Ibrikë, elektrik; Tuba shkarkues, elektrik, për ndriçim; Sinjalizues me 

shkrepje drite; Drita për biçikleta; Priza për drita elektrike; Farka portabile; Gazra/tymra 

për ngrohjen e bojlerëve; Filterë [pjesë të instalimeve shtëpiake apo industriale]; Aparate 

për filtrimin e akuariumëve; Llampa Curling; Friteza, elektrike; Pajisje për furra 

[përkrahëse]; Pajisje mbushëse për furrnalta industriale; Aparate për tharjen e bimëve; 

Mbulesë për këmbët e bebeve, të ngrohura elektronikisht; Ngrohës këmbësh, elektrik apo 

jo-elektrik; Ndezës me fërkim për ndezjen e gazit; Ndezës gazi; Djegës gazi; Bojlerë gazi; 

Kondensues gazi, përveç pjesëve të makinerive; Llampa gazi; Aparate për pastrimin e gazit 

[pjesë të instalimeve të gazit]; Ngrirës; Aparate për avullimin e fytyrës [saunat]; Aparate 

për ftohjen e pijeve; Poça elektrik, përveç për vetura apo kamionë; Fije të holla/filamente 

për llampa elektrike; Pajisje për pjekje; Skara; Pjekëse me rrotullim; Llampa të minatorëve; 

Tharëse flokësh; Rubinetë; Aparatë për tharjen e duarve për banjo; Numra për shtëpi për 

ndriçim; Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore; Aparate ngrohëse; elektrike; 

Ngrohës akuariumi; Aparate ngrohëse për nafta të ngruta, të lëngshme apo të gazta; Bojlerë 

furrnaltash; Bojlerë; përveç pjesëve për makineri; Jastëk [shtroja] për ngrohje, elektrike, jo 

për qëllime mjekësore; Elementë ngrohës, përveç për vetura apo kamionë; Kapakë 

radiatorësh; Furra me ajër të nxehtë; Pllaka ngrohëse; Radiatorë [për ngrohje]; Aparate për 

ngrohje, Aparate për ngrohje; Pajisje për ngrohje, përveç për vetura apo kamionë; Hidrantë; 

Aparate ionizuese për trajtimin e ajrit apo ujit; Pajisje elektrike për përgatitjen e jogurtit; 

Filterë elektrik për kafe; Ibrikë elektrik për kafe; Pajisje për përgatitje të kafes [percolator]; 

Pjekës të kafes; Reaktorë nuklear; Instalime për kondicionimin e ajrit; Instalime për 

kondicionimin e ajrit për automjete; përveç veturave apo kamionëve; Djegës të 

oksihidrogjenit; Aparate dhe instalime për gatim; Furra; Pjekës; Pllaka për gatim; Karbon 

për llampa harkore; Llambadarë; Furra të kuzhinës; Instalime ftohëse për lëngje; Instalime 
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ftohëse për duhan; Instalime dhe makineri ftohëse; Kabinetë frigoriferik; Pajisje dhe 

instalime frigoriferike; Enë për ftohje; Ftohës për furrnalta; Dhoma të ftohta për 

magazinim; Vitrina frigoriferike [me ekspozim të dukshëm]; Djegës për laboratorë; Llampa 

për laboratorë; Llampa elektrike; Llampa për sinjale drejtuese për automjete; përveç për 

vetura apo kamionë; Djegës për llampa; Korniza për llampa; Llampa në formë globi; 

Oxhaqe për llampa; Pëlhura për llampa; Mbajtëse të pëlhurave për llampa; Fanarë kinezë; 

Fanarë për ndezje; Gurë llave për përdorim në skara; Pajisje për ngrohjen e ngjitësit; Tuba 

uji për instalime sanitare; Tuba ndritës për ndriçim; Shpërndarës drite; Lagështues për 

radiatorë me ngrohje qendrore; Aparate për largimin e aromave nga ajri; Aparate për 

ngrohjen e ajrit; Filterë për kondicionim ajri; Instalime për filtrim të ajrit; Aparate për 

ftohjen e ajrit; Aparate dhe makineri për pastrimin e ajrit; Llampa që vrasin bakteriet, për 

pastrimin e ajrit; Vaska llixhash [vaska]; Sterilizues ajri; Tharës ajri; Aparate dhe makineri 

për [kondicionim ajri] ventilim; Fije të holla/filamente magnezi për ndriçim; Pjekës malti; 

Impiante për desalinim të ujit të detit; Furra me mikrovalë; Furra me mikrovalë për qëllime 

industriale; Instalime për ftohjen e qumështit; Rubinet përzies për tuba të ujit; Gryka anti-

spërkatje për rubinetë; Valvula për kontrollimin e niveleve në cisterna; Stuva [aparate 

ngrohëse]; Korniza metalike për furra; Pjesë, të formësuara, për furra; Pjesë për furra të 

bëra nga argjila rezistente ndaj zjarrit; Grila për përdorim në zjarr; Djegës vaji; Llampa me 

vaj; Aparate për pastrimin e vajit; Pasteurizues; Djegës nafte; Instalime polimerizimi; 

Llampa projektuese; Radiatorë, elektrik; Shtylla rafinuese për distilim; Aparate tymosëse, 

jo për qëllime mjekësore; Valvula që rregullojnë qarkullimin e ajrit në ngrohës; Tymra të 

oxhakut; Reflektorë llampash, përveç për vetura apo kamionë; Aksesorë rregullues dhe për 

siguri për tuba gazi; Aksesorë rregullues dhe për siguri për aparate gazi; Aksesorë 

rregullues dhe për siguri për aparate uji; Aksesorë rregullues dhe për siguri për aparate dhe 

tuba uji ose gazi; Dhoma të pastra [instalime sanitare]; Tuba bojleri [tuba] për instalime për 

ngrohje; Rubinetë për tuba; Spirale [pjesë të instalimeve për distilim, ngrohje apo ftohje]; 

Pjekës; Aparate dhe instalime sanitare; Instalime të vaskave për sauna; Pajisje ngrohëse për 

shkrirhjen e akullit ne dritare të automjeteve, përveç për vetura apo kamionë; Tiganë 

elektrik gatimi me presion; Ventilator oxhaku; Llampa sigurie; Aksesorë sigurie për aparate 

dhe tuba uji apo gazi; Vaska për banja [sitz] ku thellësia e ujit arrin deri në ije; Furrnalta 

solare; Aparate prurëse për bojlerë ngrohës; Djegës alkooli; Fontana; Llampa për rrugë; 

Sterilizues; Stuva [aparate ngrohëse]; Pjekës duhani; Pishtarë elektrik/llampë dore; Ngrohës 

xhepi; Drita zhytëse; Ngrohëse zhytëse; Pllaka të nxehta; Kolektor termal solar [ngrohje]; 

Valvula (Termostatike -) [pjesë të instalimeve për ngrohje]; Pajisje dhe instalime 

frigoriferike; Dhomë vetëm me guackë tualeti; Guacka tualeti; Ulëse tualeti; Aparate për 

shkarkimin e ujit në guackë; Kabinete për banjë turke, portabël; Tualete, portabël; Filterë 

për ujë të pijshëm; Instalime për tharje; Instalime dhe aparate për tharje; Aparate për tharje; 

Transmetues ujitjeje me pikim [montime për ujitje]; Llampa me rreze ultravioletë, jo për 

qëllime mjekësore; Pastrues për rubinetë uji; Urinale [pajisje sanitare]; Ventilatorë; përveç 

për vetura apo kamionë; Pompa për ngrohje; Gjeneratorë të nxehtësisë; Akumulatorë të 

nxehtësisë; Shishe për ujë të ngrohtë; Pllaka të nxehta; Ngrohës uji [aparate]; Instalime për 

ngrohjen e ujit të nxehtë; Lavamanë banjoje; Bojlerë për dhoma të lavanderisë; Tharëse 

rrobash, elektrike; Instalime për zbutjen e ujit; Instalime për filtrimin e ujit; Cisterna për 

lëshimin e ujit; Instalime për ftohjen e ujit; Instalime për përçimin e ujit; Instalime për 

pastrimin e ujit; Aparate dhe makineri për pastrimin e ujit; Sterilizues uji; Instalime për 

furnizimin me ujë; Instalime për shpërndarjen e ujit; Aparate për marrjen e ujit; Qese 
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njëpërdorimëshe për sterilizim; Aparate “whirpool-jet” me ujë me presion; Radiatorë me 

ngrohje qendrore; Fontana uji dekorative; Vatra/kaminë, shtëpiak; Drita të biçikletave; 

Stuva portabël me gaz, djegës alkooli; stova petroleumi; stova petroli; Furrnalta industriale; 

Instalime pastruese për kanalizim (ujë kanalizimi); Impiante për gjenerimin e energjisë nga 

mbetjet; Aparate për pastrimin e ajrit; Qarkullues ajri; Instalime për impiante të energjisë 

nukleare; Impiante për kogjenerim nuklear; Instalime procesuese për naftë dhe material 

moderues nuklear; Instalime procesuese për naftë dhe material moderues nuklear; Reaktorë 

nuklear; Gjeneratorë nuklear; Materiale të zbërthyeshme për energji nukleare; Cisterna uji 

me presion; Aksesorë të sigurisë për aparate dhe tuba uji apo gazi; Instalime për ftohjen e 

ujit; Shkëmbyes nxehtësie, përveç pjesëve të makinerive; Makineri dhe pajisje për 

oksidizim katalitik për kontrollimin e ndotjes atmosferike në ambiente industriale; 

Oksidizues termal për kontrollimin e ndotjes industriale të ajrit.  

12  Aparate për bartje përmes tokës, ajrit apo ujit, përveç veturave apo kamionëve; bartje 

nëntokë, pjesët, aksesorët, ose përbërësit e çfarëdo lloji përkatës; Mjete të transportit të të 

gjitha llojeve; përveç veturave apo kamionëve, pjesët; komponentët dhe aksesorët përkatës, 

përveç për vetura apo kamionë; tramvaj, Në tramvajë të posaçëm, Autobusë, Trolejbus dhe 

vagonë për hekurudha nëntokësore; Automjete hekurudhore, në veçanti trenë, lokomotiva, 

vagonë për transportin e pasagjerëve, njësi të energjisë; vagonë motorik dhe njëzi (dizel), 

pjesët, komponentët dhe aksesorët përkatës; Automjete motorike të çfarëdo lloji, në veçanti 

traktorë, shtypës rruge dhe aksesorët dhë komponentët përkatës; përveç veturave apo 

kamionëve; Aeroplanë; motorë të avionëve; komponentë të avionëvë; Anije, varka dhe 

motorë të anijeve dhe komponentët përkatës, urat; Automjete me motorë elektrik, përveç 

veturave apo kamionëve; aksesorët dhe komponentët përkatës, duke qenë trollejbus, 

autobusë elektrik; Automjete elektrike të veçanta/të shërbimeve, përveç veturave apo 

kamionëve; Autobusë me bateri; Automjete me ndotje zero, duke qenë autobusë me vende 

karburanti (autobusë me emetim/ndotje zero); automjete elektrike për shfrytëzim minerar; 

automjete hibride, përveç veturave apo kamionëve, pjesët, komponentët dhe aksesorët 

përkatës; Motorët për tërheqje të të gjitha llojeve dhe pajisjeve elektrike për tërheqje për 

mjete të transportit tokësor; nëntokësor ose hekurudhor; Pajisje elektrike për tërheqje për 

transport elektrik të të gjitha llojeve; Motorët për tërheqje të të gjitha llojeve për transport; 

Invertues i tërheqjes për format e transportit; Konvertues për ngasjen kryesore dhe 

ndihmëse dhe konvertues voltazhi për automjetet tokësorë; vagonët e metrove dhe mjeteve 

lëvizëse në hekurudhë të të gjitha llojeve; Motorë elektrik për transport të të gjitha llojeve; 

Pedale të biçikletave; Pjesë strukturore të biçikletave; Korniza për biçikleta, çikleta; Pjesë 

(pirun) lidhëse e pjesës së përparme të biçikletave, çikleta; Frenj për biçikleta, çikleta; 

Rrota për biçikleta, çikleta; Disqe për frenim për automjete tokësore; përveç për vetura apo 

kamionë; Pirun [fork] [pjesë biçikletash]; Dorëza për biçikleta, çikleta; Goma pa tuba 

[goma] për biçikleta, çikleta; Goma [goma] biçikletash; Tuba të brendshëm për biçikleta, 

çikleta; Veshje e jashtme për goma pneumatike [goma]; Mjete për riparimin e gomave; 

Arrna për tubat e brendshëm të gomave; Pompa për biçikleta, çikleta; Korniza e rrotave për 

rrotat e biçikletave, çikletave; Pjesë montuese për rrota; Pjesë mbështetëse për rrota; Pedale 

për çikleta; Zinxhirë për biçikleta, çikleta; Marsh për biçikleta; Kunj për ndërrimin e 

shpejtësive në automjete tokësore, përveç për vetura apo kamionë; Motorë të 

motoçikletave; Mbajtëse biçikletash; Stabilizues biçikletash; Pasqyra anësore për 

automjete, përveç për vetura apo kamionë; Rimorkio për transportimin e biçikletave; Ulëse 

për fëmijë për përdorim në automjete; Pajisje kundër vjedhjes për automjete; Mbajtëse 
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biçikletash; Rrjeta bagazhi për automjete; Shporta të përshtatura për biçikleta; Çanta të 

përshtatura për biçikleta; Kafazë për shishe uji për biçikleta; Shalë të çikletave; Mbulesa 

për shalë të biçikletave; Pjesët lëvizëse [drive trains] të biçikletave [pjesë të biçikletave]; 

Baza e pjesës për dorëza [pjesë të biçikletave]; Automjete të veçanta, duke qenë kamionë 

pirunierë ose kamionë ngarkues, kamionë ngritës, automjete spërkatëse; bobina për tuba 

gome; automjete të frigoriferuara; automjete të përshtatura për qëllime ushtarake; përveç 

veturave apo kamionëve; Karrocë për ndërrim këndi; Automjete dëbore; automjete të 

kontrollueshme nga larg, përveç veturave apo kamionëve; boshtet për automjete, përveç për 

vetura apo kamionë; automjete për fjetje; kutia e ndërruesit të shpejtësive për automjete 

tokësore, përveç veturave apo kamionëve; Trupat e automjeteve; përveç veturave apo 

kamionëve; pjesë për konvertimin e ndërrimit të shpejtësive për automjete tokësore, përveç 

veturave apo kamionëve; Vagonë për teleferikë; Tramvajë pastrues; Automjete uji; 

Automjete me jastëk ajri; Rrota për automjete tokësore; përveç për vetura apo kamionë; 

shasi automjetesh; përveç për vetura apo kamionë; Dyer për mjetet e transportit, përveç për 

vetura apo kamionë; Ulëse për automjete, përveç për vetura apo kamionë; Tapiceri për 

automjete përveç për vetura apo kamionë, Rrota, Boshte, Shiritë për pjesën e rrotave; 

Frenjtë; përveç për vetura apo kamionë; zhurmëmbytës, përveç për vetura apo kamionë; 

disqe frenimi; përveç për vetura apo kamionë;  

13  Armë zjarri; Municione dhe predha; Eksploziv; fishekzjarrë; Nitratet e eksplozivëve të 

amoniakut; Aparat për mbushjen e rripave të fishekëve; Top shpërthyes; Acetil 

nitroceluloza; Raketat balistike; Dritat e Bengalit; Plumbi për gjueti; Dinamit; Armët 

anësore [armë zjarri]; Karrocat e armëve [artileri]; Roje të këmbëzës së pushkës; Kuti për 

armëve; Çekan për armë; Cilindër i  pushkës; Qytë arme; Shellat [predha]; Granata dore; 

Armë (armë) - armë; Top shpërthyes; pushkë; fishekzjarre; Zhurma për armë të rënda; 

Pistoleta ajrore [armë]; Siguresa për eksplozivë; Armë makinerie; Mina [eksploziv]; Llaqe 

[armë zjarri]; municion; Armët e zjarrit (Municionet për -); Rripa automatike të armëve të 

zjarrit; Rripa për municion; Sinjalet e mjegullës, Shpërthyese; Tanke [armë]; Fishekë; 

Fishekë; Aparat ngarkues për fishekë; Çantë/xhep fishekë; Pistoleta [armë]; Projektile 

[armë]; Brir për mbajtje baruti; Substanca piroforike; Produktet piroteknike; Raketa 

[predha]; Lëshuesit e raketave; Revole; Furça pastrimi për armët e zjarrit; Silenciatorë për 

armë; Pambuk armësh; Platformat e qitjes; barut; Fishekore për armë; Armët e zjarrit të 

gjuetisë; Spërkatës për qëllime të mbrojtjes personale; Raketa sinjalizuese; Priza 

shpërthyese; Fishekë shpërthyese; silurë; Gaz lotsjellës; Kilota të armëve të zjarrit; Pamjet e 

armëve të zjarrit; Armët e motorizuara; Priza [siguresa]; Armë (pasqyra e shikimit për -); 

Pamje, përveç pamjeve teleskopike, për armë [artileri]; Pamje, përveç pamjeve teleskopike, 

për armët e zjarrit; Kapele shpërthyese, përveç lodrave; Priza [siguresa]; Siguresa për 

eksploziv, për përdorim në miniera; Detonatorë për eksplozivë, automjete të blinduara.  

14  Metale të çmuara dhe imitimet e tyre; Xhevahire, gurë të çmuar; Instrumentet 

horologjike dhe kronometrike; Bexhe të çmuar nga metali; Shkëmb i përbërë nga silici 

[Agates]; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Spirancë [orën dhe bërja e orëve]; Kunjat që janë 

bizhuteri; Byzylyk [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orë dore; Ora atomike; Kallëp nga metalët e 

çmuar; Bizhuteri prej qelibari të verdhë; Broshe [stoli]; Buste nga metalet e çmuara; Një 

lloj specifik i orës [Chronographs] [ora]; Kronoskop; Stoli Cloisonne [metodë e lashtë për 

dekorimin e objekteve metalike]; Diamante; Penjë nga metalet e çmuara; metalet e çmuara, 

i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar; Gurët e çmuar; Orë dhome dhe orë dore, elektrike; 

Fildish [stoli, bizhuteri (Am.)]; Cilindra [ orë dhome dhe bërës të orave]; Figurinë e 
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metaleve të çmuara; Linjit gjysëm i çmuar, i papërpunuar ose gjysëm i punuar; Zbukurimet 

e jet; Ari, i papastër ose i rrahur; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Qafore[stoli]; 

Xhevahire të kapelës; Element kimik nga metali [Iridium]; Kutitë e metaleve të çmuara; 

Zinxhirët [bizhuteri]; Metalet për krevatë; Këmbët lidhëse; Stolitë për krevatë; Punimet e 

artit të metaleve të çmuara; Argumentet e bakrit; Lidhjet e metaleve të çmuara; Marzheta; 

Medalje; Medalijon [stoli]; Monedha; Vathë; [xhevahire]; Element kimik nga metali 

[Osmium]; Paladium; Perlat e bëra nga ambroidi [amberi i shtypur]; Rruaza për të bërë 

bizhuteri; Perlat [stoli]; Platin [metal]; Rodium; Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Ruten; 

Unaza kyçe [xhingla ose medalijon]; Mbajtëset e xhevahirit; Kunjat zbukuruese; 

Zbukurimet [stoli, bizhuteri (Am.)]; Xhevair; Xhevahire këpucësh; Argjend, i papastër ose i 

rrahur; Fije argjendi; Argjendi i pastruar [tela argjendi]; Mjet për tregimin e orës me 

ndihmën e diellit; Gurë Spinel [gurë të çmuar]; Statujat e metaleve të çmuara; Kohëmatës; 

Xhuto bizhuteri [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Ora dore; Ora dhome; Rrip ore; Mbajtëset 

për ora dhe për orëbërje; Mbajtës për ora dhome; Mbajtës për ora dore; lavjerrës [orë 

dhome – orë bërës]; Majtës pvr ora [praqitje]; Paisje (spirale e brendshme) e orës; Xhama 

orash; Orë xhepi; Varëse; Lëvizës për orë dhome dhe orë dore; Akrepat e orës; Orë me zile; 

Mekanizmi i orës; Instrumente për kohë; Kontrollues orësh [orë elektronike]; Ora dhome 

dhe mjetet e bërjes së orës, ora dhome.  

15  Instrumente muzikore, harmonikë; Flautë/Fyll ; Harmonikë [Bandonions]; Baset 

[instrumente muzikore]; çapare; Kandela për instrumentet muzikore; Harqet për 

instrumentet muzikore; Paisje për instrumente muzikore; Flokë për harqe për instrumentet 

muzikore; Shkopinj për harqe për instrumentet muzikore; [trumpeta] Buccins; Trombë; 

Njomës për instrumentet muzikore; Tela për instrumentet muzikore; Organët lëvizëse; 

Gajdja; Instrumentet muzikore elektronike; Flautat; Mbajtëset e instrumenteve muzikore; 

Violinat; Gitaret; Arimba [instrumente muzikore]; Atje Gongu; Harpa; Telat e harpës; 

Harmonikat; Harmonikë e vogël [Harmoniums]; Trumpeta [instrumente muzikore]; Huqin 

[violina Kineze]; Tingëza; Mjetet për vendosjen e mjekrës në violinë; Klarinetë; Piano; 

tastier për instrumente muzikore; Telat e pianos; Tastet e pianos; Pianot; Basat e dyfisht; 

Lloj harmonike[Concertinas]; Harkore; Rrathë të shpuar muzikor; mandolina; Harpa të 

çifutëve [instrumente muzikore]; Pipëz për instrumente muzikore; Sintezuesit e muzikës; 

Fletat e muzikës [piano]; Mbajtës për instrumente muzikore; Aparate për këthimin e fletave 

muzikore; Pupitër; Saksofon; Okarinë; Organ; Tumpani; Këmbëza për instrumente 

muzikore; Piano; Pipa [kitare Kineze]; Saksofon [instrument muzikor]; Paisje për kitare 

[Guitar picks]; Trombon; Mbështjellës për instrumente muzikore; Tela për instrumente 

muzikore; Instrumente muzikore me tela; Saksofon; Këmbana [instrumenet muzikore]; 

Sheng [instrument kineze frymore]; Kuti muzikore; Urat për instrumente muzikore; Mjete 

metali [instrumete muzikore]; Çekiçët akordues; Suona [trumpeta kineze]; Shkopinjët për 

dirigjim; Bateri Tom-toms; Trupi i rrethit; Tastjerat për instrumente muzikore; Rregulluesit 

e intesitetit për pianot mekanike; Trekëndëshi orkestral [instrumente muzikore]; Cipa për 

bateri; Bateritë [instrumente muzikore]; Daulle; Shkopinjët e baterive; Trumpetat; Valvulat 

për instrumente muzikore; Violat; Tubat e erës për organ; Kunjat për instrumente muzikore;  

Ksilofon; Instrument muzikor me tela (Zinthers).  

16  Letër dhe karton; Materie e shtypur; Material për lidhje të librave; fotografitë; Material 

dhe artikuj të zyrës (përveç mobiljeve); Ngjitëse për material të zyrës apo për përdorim 

shtëpiak; Materiale të artistëve dhe të vizatimit; Brushat për pikturim; Materialet mësimore 

(përveç aparateve); Fletë plastike, filma dhe çanta për ambalazhim dhe paketim; Blloqe 
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printimi të tipit të printimit; material biroteknik; Makina shkrimi dhe artikuj të zyrës 

(përveç mobiljeve); Materiale udhëzuese dhe mësimore (përveç aparateve); Materiale 

plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe 

printimi; Çanta të mbeturinave të letrës ose të plastikës; Peceta të letrës për heqjen e grimit; 

material dekorues ngjitës; Pllakat e adresave për makinat e adresimit; Vulat e adresave; 

Makinat e adresimit; Regjistratorë për letrat; Skedarë për dokumente [material biroteknik]; 

album me copa të ngjitura; almanakë; Njomëzues [artikuj të zyrës]; Kartat e njoftimeve 

[material biroteknik]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele 

arkitektonike; Tabela llogaritëse; Manshetë për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit; 

Atlase; Etiketa ngjitëse [material biroteknik]; Kapëse të parave; Njomëzues [artikuj të 

zyrës]; material biroteknik (kabinete për -) [artikuj të zyrës]; tepihë për gota të birrës; 

Piktura; Piktura [foto], me ose pa kornizë; Mostrat biologjike për përdorim në mikroskopi 

[material mësimor]; skica të projekteve; lapsa; Mbajtësit e lapsave; Mprehës të lapsave; 

Makina për mprehjen e lapsave, elektrike apo joelektrike; jastëkë [material biroteknik]; 

pamflete; dërgem të letrave; Tabaka me letra; Pulla; fletore; Material për lidhjen e librave; 

Spangot për lidhjen e librave; Aparatet dhe makinat për lidhjen e librave [pajisjet e zyrës]; 

Metrazhe për lidhjen e librave; materiale për lidhje të librave; lidhjet e librave; skajet e 

librave; nevojat e zyrës; Kapëset e letrave; Libra komik; Diagramet; Mbajtësit e 

dokumenteve [material biroteknik]; Regletet e printerëve; Elektrotipet; Blloqe printimi; 

Fletët me ngjyrë për makinat riprodhuese të dokumenteve; Fletët me ngjyrë për dyfishues; 

Batanije të printerëve, jo prej tekstili; Lloje të printerëve; Lloje të printerëve; Mbulon 

[shkrimi]; Biletat; Etiketa të letrës ose kartonit; Kutitë e shablloneve; Flamuj të letrës; 

Regjistratorët [material biroteknik]; Shirita lidhës [libërlidhës]; Shirita me ngjyrë; Shirita 

me ngjyrë për printerë të kompjuterëve; Shirita për makinat e shkrimit; Kalemë për shirita 

me ngjyrë; Chromos; Enë për ftohës të ujit (- e artistit); Kutitë e ngjyrës [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Tabaka të ngjyrave; mbajtës të lapsit; kapëse të lapsit; kuti të lapsit; 

lapsa [artikuj të zyrës]; Fshirëse të lapsave; Fletët e letrës ose të plastikës për kontroll të 

lagështisë për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina [statuja të vogla] të letrës; Letër 

filtrimi; Pengesa për gisht [artikuj të zyrës]; Xhama shkrimi për zyrë apo për qëllime 

shtëpiake; Mbështjellës të shisheve nga kartoni ose letra; Mbështjellës të shisheve nga 

kartoni ose letra; Lëngu korrigjues [artikuj të zyrës]; Buletinet; Film plastik për 

mbështjellje; Fletët nga celuloza e rikuperuar për mbështjellje; Argjilat për modelim 

(kallëpet për -) [materialet e artistëve]; Formularët, e shtypur; Fotografi [të shtypura]; Foto-

gravura; Metra postare për përdorim zyre; Stilografë; Tabaka për klasifikimin dhe 

numërimin e parave; Hartat gjeografike; Librat e këngëve; Globuset tokësore; Kartolinat; 

Printime grafike; Riprodhimet grafike; Gjilpëra për skalitje; Pllaka gdhendëse; gravura; 

Pasta dhe ngjitësit e tjerë për zyre ose shtëpi; Kapës elastik për zyre; Shirit Gummed 

[material biroteknik]; Pëlhurë me gomë për material biroteknik; Stenda për stilolapsa dhe 

lapsa; Manualet [doracakët]; Pajisjet e etiketimit me dorë; Mbështetëse e dorës për piktorët; 

Shtynat për kapje - teftericë [artikuj të zyrës]; Hektografe; Seksionet histologjike për 

qëllime të mësimdhënies; Letër nga pulpi i drurit; Tabela nga pulpi i drurit [material 

biroteknik]; Zarfat [material biroteknik]; Kutitë me kapakë nga kartoni; Filtrat e kafesë nga 

letra; kalendarë; Slitat nga letra; Kartela të skedarëve; Hartat; Etiketat për kartat e indeksit; 

Tubat e kartonit; Katalogjet; Shirita vetë-ngjitëse për zyrë ose shtëpi; Aparat për montimin 

e fotografive; Pastat dhe ngjitësit e tjerë për zyre ose për qëllime shtëpiake; Shirita ngjitës 

për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shirit ngjitës -) [artikuj i zyrës]; dërrasa 
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me mbërtheckë; Çanta për gatim në mikrovalë; Letër karboni; Letër për kopjim [material 

biroteknik]; Shirita korrigjues [material i zyrës]; Ngjyrë për korrigjim [heliografi]; Shtypës 

të kredi kartelave, joelektrike; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave; Maje për 

lapsa kimik; Lakore franceze; Çantat e letrës; Materialet mësimore (përveç aparateve); 

Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; shënues i faqeve (bookmark); 

shkronja çeliku; Letër ndriçuese; litografi; Punime litografike të artit; Gurët litografikë; 

Shpues të vrimave për zyrë; Kartat e shpuara për makina Jacquard; Shpues të gropave 

[artikuj të zyrës]; Letra për blotim; Lidhësa me fletë të gjata; Paketat me flluska plastike për 

mbështjellje ose paketim; Brusha të artistëve; Kanavacë për pikturë; Paleta për piktorë; 

cilindër për ngjyrosje të shtëpisë; Easelët e piktorëve; Shkumësi për shenjëzim; Fllomasterë 

për hijezim; Krahëri për gravim; shabllonet; Mbajtësit majave të lapsave; Pasta për 

modelim; Materialet për modelim; Plastikë për modelim; Argjila për modelim; Dylli për 

modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse me muzikë; fletore për skicim; 

Aparatura për numërim; oleografe; Sortues të dosjeve [artikuj të zyrës]; Pantografe 

[instrumente vizatimi]; Letra; Letër elektrokardiografike; Letra për makinat e regjistrimit; 

Material biroteknik; Shiritat dhe kartat nga letra për regjistrimin e programeve 

kompjuterike; Shirita të letrës; Fletë të letrës [material biroteknik]; Materiale filtrimi [letër]; 

Peshqirët e fytyrës nga letra; Peshqirët e letrës; Modele nga letra; Mbulesa të vazove nga 

letra; Hapës të letrave; Fjongo të letrës; Peshqir letre; Shami letre; Qese letre konike; 

Kartoni; Lapsa për pikturim; Letra për kopjim; Pëlhurë për kopjim; Letër pergamene; Vula; 

postera; Dollapë nga letra ose kartoni; Pano ose letër reklamuese nga letra ose kartoni; Film 

ngjitës nga plastika, i zgjërueshëm, për paletizim; Dekorime nga letra; Portrete; Kartolina; 

prospekte; Produkte të fshirjes; Fshirës të gomës; Gërmuesit (fshirës) për zyrat; Mburoja 

fshirëse; skalitje; Letra për radiograme; Ditare (libra); Kuti të pasaportave; Tabela të 

vizatimit; Lapsa për vizatim; Gjilpëra gjurmuese për qëllime të vizatimit; Kunjat shtytëse; 

Katrorë në formë T për vizatim; Kurora; Buletinet; Indekset; Kontenjerë të kremës nga 

letra; Kartat të shkëmbimit përveç për lojëra; Fletët absorbuese prej letre ose plastike për 

paketimin e produkteve ushqimore; Shabllonët [material biroteknik]; Kutitë e kartonit ose 

letrës; Ballina nga libreza të çeqeve; Lapsa ardëz; Tabela të shkrimit; Tabelat të shenjëes 

nga letra ose kartoni; Mburoja [vulat e letrës]; Shkumës të rrobaqepësve; Shumëfishues 

[material biroteknik]; Modele për rrobaqepësi; Modele për të bërë rroba; Drejtues të 

sirtarëve nga letra, i parfumuar ose jo; Fijet; Fijet e arit; Komplet i lapsave; Instrumentet e 

shkrimit; Librat për shkrim ose vizatim; Shkumës për shkrim; portofol për shkrim; Makina 

shkrimi, elektrike apo joelektrike; Kuti për shkrim [komplete] ; Brusha për makina shkrimi; 

Bloterë; Publikimet e shtypura; Pllakat e shablloneve; Mostra të dorëshkrimit për kopjim; 

Furnizime shkollore [material biroteknik]; Shirita vetë-ngjitëse për zyrë ose për përdorim 

shtëpiak; Kornizat për kompozim [printim]; Raftet e stallave [printim]; Dylli për 

ngjitje/mbyllje; Makinat për ngjitje për zyrat; Komponimet ngjitëse për material të letrës; 

Meshë për ngjitje; Vulat [vulat]; Letër argjendi; Stilolapsa çeliku; Mbajtëse të fotografive; 

Pasta ngjitëse për ngjitës për zyrë ose për përdorim shtëpiak; Stitit [shkumës i 

rrobaqepësit]; Mbajtësit për vulat [vulat]; Kutitë për vulat [vulat]; Jastëkët për vulat; 

Mbajtësit e vulave; Printimet [gravura]; Dizajne të qëndisjes [modele]; Ngjyra; Shishe të 

ngjyrave; Gurë të ngjyrave; Shkopinj me Ngjyra; Mbulesa të letrës; Mbulesa të tavolinës 

prej letre; Letër higjenike; Komplete për shtypje, të lëvizshëm [artikuj të zyrës]; Materiale 

transparente [material biroteknik]; Ngjyra indiane; Makinat për mbylljen e zarfave, për 

zyra; Jastëk të letrës; Çanta [zarfe, çanta të vogla] të letrës ose plastikës, për paketim; 
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Artikuj të kartonit; Materiali i paketimit i bërë nga niseshte; Letër ambalazhi; duplikatorë; 

Aparatet dhe makinat e mimografit; vizoret; Aparatura për vinjetim; Fleta viskoze për 

mbështjellje; Letër me dyll; Dërrasat e zeza; Shkopinj për kompozim; Fshirës të tabelave të 

shkrimit; Materiale vizatimi; Libra skicimi; Komplete për vizatim; Katrorë për vizatim; 

Tregues (dëftues) për tabelë, jo elektronik; Tabela të shtypura; Grirëse letre për përdorim në 

zyrë; Kapëse (tefterica) për zyra; Numrat [tipi]; Shirita cigar; Kompas për vizatim.  

17  Gomë e papërpunuar dhe gjysëm e përpunuar, substancë e fortë plastike [gutta-percha], 

gomë, mikë [silikat] dhe zëvendësuesit për të gjitha këto materiale; Plastikat dhe rrëshirat 

në formën e nxjerrë nga prodhimi; Paketimi, materiale ndaluese dhe izoluese; Gypa,tuba 

fleksibil jo nga metali; Goma, substancë e fortë plastike [gutta-percha], gomë, azbest, Mika 

[silikat] dhe mallërat e bëra nga këto materiale, jo të përfshira në klasat e tjera, përveç atyre 

për automjete për udhëtarë dhe kamionë; Plastikat në formën të nxjerrë për përdorim në 

prodhim, përveç për vetura dhe kamionë; Paketimi, materialet ndaluese dhe izoluese, 

përveç atyre për vetura dhe kamionë; Tuba fleksibil, jo nga metali; Rrëshira akrilike 

[produkte gjysëm të përfunduara]; Paisje të tubave me presion të lartë, jo nga metali, përveç 

atyre për vetura dhe kamionë; Mbushësit e hapsirave të zgjeruara, përveç atyre për vetura 

dhe kamionë; Hallka plotësuese/mbështetëse, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Hallka 

mbështetëse për dyer dhe dritare, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Jopërçues [izolues]; 

Fije elastike, jo për përdorim në tekstil; Substanca për izolimin e ndërtesave kundër 

lagështisë; Materialet e forta izoluese, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Substanca 

sintetike të filtrimit ose shkuma gjysëm të procesuara, përveç atyre për vetura dhe kamionë; 

Gypi për ujitje; Pëlhura tekstil me fije qelqi për izolim; Tekstil me fije qelqi për izolim; 

Lesh xhami për izolim; Mika [silikat], të papërpunuara ose pjesërisht të përpunuara; Goma 

të papërpunuara ose pjesërisht të përpunuara, përveç veturave ose kamionëve; Brezat e 

kapakëve të foreleve të forta të gomës; Fije prej gome, jo për përdorim në tekstile; Valvulat 

e gomës, përveç makinave ose kamionëve; Zgjidhje gome; Korniza prej gome për 

mbrojtjen e pjesëve të makinave, përveç atyre për vetura ose kamionë; Frenat e gomës; 

Absorbuesit Shock të gomës, përveç veturave ose kamionëve; Unaza prej gome, përveç 

atyre të veturave ose kamionëve; Litarët e gomës; Mbeturina gome; Materialet për 

vendosjen e frenave, që janë produkte gjysëm të gatshme, përveç atyre për vetura ose 

kamionë; Ebonit [vullkanit]; Izolatorët e konduktimit elektrik, përveç atyre për vetura ose 

kamionëve; Izolatorë për gjurmët hekurudhore; Materialet izoluese, përveç atyre për vetura 

ose kamionë; Ngjyra izoluese, përveç atyre për vetura ose kamionë; Traka izoluese, përveç 

atyre për vetura ose kamionëve; Pëlhurë izoluese që krijohet nga shtypja e leshit ndaj një 

tekstili tjetër me lagështi apo nxehtësi, përveç atyre për vetura ose kamionëve; Llak izolues; 

Fleta izoluese prej metali, përveç atyre për vetura ose kamionë; Materiale izoluese; Doreza 

izoluese; izolues; Izolatorë për kabllo; Transformatorë (Vaj izolues për -); Vajra izolues, 

përveç atyre për vetura ose kamionë; Letër izoluese; Suva izolues; Gomë e lëngët; Mastikë, 

përveç asajë për vetura ose kamionë; Shirita ngjitës, përveç letrës dhe jo për qëllime 

mjekësore ose shtëpiake; Fibrat e karbonit, përveç atyre për vetura ose kamionë; Rrëshira 

artificiale (produkte gjysëm të përpunuara), përveç veturave ose kamionëve; Substancat 

plastike gjysëm të përpunuara, përveç atyre për vetura ose kamionë; Fijet e materialeve 

plastike, jo për përdorim të tekstilit, përveç veturave ose kamionëve; Shtresë plastike, 

përveç se për ambalazhim, përveç veturave ose kamionëve; Mbulesa plastike për qëllime 

bujqësore; Fijet e materialeve plastike, jo për përdorim të tekstilit; Linjat e tufës, përveç 

makinave ose kamionëve; Latex [gomë]; Kompozime kimike për riparimin e rrjedhjeve; 
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Gypa nga kanavasa, përveç për vetura ose kamionë; Materiale për përforcimin e tubave, 

përveç atyre për vetura ose kamionë; Paketimet e përbashkëta për tuba, përveç atyre për 

vetura ose kamionë; Lesh mineral (izolues), përveç atyre për vetura ose kamionëve; 

Kompozime për parandalimin e nxehtësië; Kopozim për parandalimin e rrezatimit të 

nxehtësisë; Letër për kondesatorë elektrik, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Mbushje e 

gomës ose plastikës; Materiale mbyllëse nga goma dhe plastika, përveç atyre për vetura dhe 

kamionë; materiale për vendosje në tuba, jo nga metali, përveç atyre për vetura dhe 

kamionë; Kryqëzues për gypa jo nga metali, përveç atyre për vetura dhe kamionë; materiale 

për izolimin e zërit, përveç atyre për vetura ose kamionë; Lesh (skorje-) [izolues]. Gypa për 

ujitje nga tekstili; Gypa fleksibil për ujitje, jo nga metali, përveç atyr për vetura dhe 

kamionë; Penj saldues nga plastika, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Ndalesa 

lëndruese kundër ndotjes, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Shirita vet-ngjitës, përveç 

atyre për letra për shrkim dhe jo për shkaqe mjekësore ose shtëpiake; Perde për mbrojtje 

nga azbesti; Gomë sintetike, përveç atyre për vetura dhe kamionë; Pastruesit e gomave ose 

fijet e vulanizuara, përveç atyre pr makina dhe kamionë; Valvulat e gomës ose fibra të 

vullkanizuara [India], përveç atyre për vetura ose kamionë; Çanta [zarfat, portfolio] prej 

gome, për paketim; Çarçafë të viskozë, përveçse për ambalazhim, përveç atyre për vetura 

ose kamionë; Fibra e vulkanizuar [fibra]; Materialet për ruajtjen e nxehtësisë, përveç atyre 

për vetura ose kamionë; Vula, përveçse për vetura ose kamionë; Acetat celuloze, gjysmë i 

përpunuar; Izolues në formë cilindri, përveç atyre për vetura ose kamionë.  

18  Lëkura dhe imitimet e lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto materiale, jo të përfshira në 

klasat e tjera, pëveç atyre për vetura dhe kamionë. Lëkurat e kafshëve, lëkura të kafshëve të 

përpunuara për përdorim të njerëzve, të ndryshme nga ato për vetura dhe për kamionë; 

Mbathje sporti dhe çanta për udhëtim; Ombrella dhe çadra dielli; Shkopinj për ecje; 

Kamzhik, pajime të kalit dhe takme kuajsh; Çanta diplomatike; Transportues për foshnje; 

Përparëse për bartjen e foshnjave; Çanta plazhi; Veshje për kafshët shtëpiake; Shkopinjë 

për ngjitje; Pajisje të shporetit; Kuleta; Çanta për kampe; Kamosh, përveç lëkurës së dhisë 

së egër për pastrim, përveç për makina ose kamionë; Kid (lëkurë), përveç për makina ose 

kamionë; Valixhe e vogël lëkure; Kuti nga lëkura ose shtresë lëkure; Çanta nga rrjeta për 

pazare, përveç për vetura dhe kamionë; Çanta për pazare;  Mbështjellës lëkure për susta, të 

ndryshme nga ata për vetura dhe kamionë; mbulesa nga gëzofi, të ndryshme nga ato për 

vetura dhe kamionë; Ombrella ose korniza e çadrës; Çantë shpine; Copëza për kafshët 

[parzmore]; Portofol; Pajimet e kafshëve; Lëkurë (Goldbeaters-); Pjesë prej gome për 

mbajtësa; Kollare për kafshët; Valixhet; Valixhe të vogla; Mbajtëse valixhesh, të ndryshme 

nga ato të makinave ose kamionëve; Çanta dore; Vegëzat e çantave të dorës; Lëkura e 

kafshëve të therura, përveç atyre për makina ose kamionë; Lëkurat e çara, përveç për 

makina ose kamionë; Këpucë kali; Kutitë e kapelave prej lëkure; Çanta për lojëra [pajisje 

gjuetie]; Mbajtëset e kartelave [mbajtëset e shenimeve]; Mbajtëse nga lëkura ose shtresë 

nga lëkura; Kutitë e fibrave të vullkanizuara; Portfolio me rrjetë dhe zinxhir; Shiritat e 

zinxhirit, prej lëkure; Çanta për veshje për udhëtime; Cat o' nine tails [mjet për dënim 

fizik]; Mbrojtës për gjunjë për kuaj; çantë tualeti, jo të montuara; Lëkurë, e papunuar ose 

gjysmë e punuar, përveç për makina ose kamionë; Fije lëkure; Rripa (Lëkurë -); Lëkure 

imitim, përveç makinave ose kamionëve; Qerpikët e qenve; Shtresë nga lëkura; Rripat e 

lëkurës [takëme kuajsh]; Shiritat e lëkurës; Lidhëse lëkure; Valvulat e lëkurës; Rripat për 

pajisjet ushtarake; Gryka; Zbukurime lëkure për mobilje; Mbulesa mobiljesh prej lëkure; 

Moleskin (imitim i lëkurës), përveç makinave ose kamionëve; Mabjtësemuzikore; 
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Kamzhik; Lesh (lëkurë e kafshëve), përveç makinave ose kamionëve; Batanije për kuaj; 

Kapistër; Kollaret e kuajve; Ombrella; Mbajtës Ombrellash; Valixhet e udhëtimit; 

Komplete udhëtimi [artikuj lëkure]; Çanta udhëtimi; [pjesët e hides]; Çanta shpinde; Çanta 

për Alpinistë; Shala për kalërim; Këmbëza për kalërim; Mbulesa për kuaj për kalërim; 

Mbërthime për kalërim; Takëme kuajsh; Pafta[takëm]. Mbështjellës ombrelle; Korniza për 

Ombrella ose çadra dielli; Unaza ombrella; Shkopinjë ombrelle për ecje; Baston; Valixhe 

udhëtimi me rrota; Lëkurë, përveç asajë për vetura dhe kamionë; çantë e vogël me një rrip; 

Paisje për kuaj (e vendosur në pjesën e gojës); Mbulesë për kalërim; Çantë nga lëkura, për 

paketim; Çanta për mjete, e zbrazët; Kanalë për përgatitjen e salçiçeve; Rripa për kalërim; 

Kapistall; Kapistër; Vazhdë [Takëm]; Çantë shpine, çantë gjoksi; Valixhe udhëtimi, rripa 

për mbajtjen e parave, çantë ushtarak  

19  Materiale ndertimi (jo metalike); Tubat e ngurtë jometalik për ndërtim; Asfalt, katran 

dhe bitum; Ndërtesa jo metalike të transportueshme; Monumente jo metalike; Tubat e 

gypit, jo prej metali; Instalimet e parkimit të biçikletave, jo prej metali; Tubacione gërryese, 

jo prej metali; Alabaster; Xhami Alabaster; Aquaria [struktura]; Zhavorr akuariumi; Rërë 

akuariumi; Materiale për përforcim, jo prej metali, për ndërtim; Llaç asbest; Çimentoja e 

azbestit; asfalt; Asfaltim; Qepenë [jashtë], jo prej metali dhe jo prej tekstili; Kabanas jo prej 

metali; Pishtarë, jo prej metali, jo-ndriçues; Trarët jo metalikë; Kasollet; Shajak/rrip për 

ndërtimin; Xham ndërtimor; Dru ndërtimor; Materiale ndërtimi, jo prej metali; Panele 

ndëritmore jo metalike; Gur ndërtimor; Objekte, jo metalike; Rezervuarë të muratorisë; 

Kuarci; Betoni; Elemente për ndërtim të betonit; Latimi, jo prej metali, për beton; Agjentë 

lidhës për të bërë gurë; Bitum; Produkte bituminoze për ndërtim; Veshje bituminoze për 

kulm/mbulesë; Dërrasat [dru për ndërtim]; Kuti të letrave të muraturës; Rrënojat/mbeturinat 

ndërtimore; Bustet prej guri, betoni ose mermeri; Mbulesa jo-metalike të çatisë; Mbulesa jo 

metalike; kulmi, jo prej metali, që përmban qelizat solare; Tjegullat jo metalike për kulm; 

Ulluqet e kulmit, jo prej metali; Fshesat [zdrukthëtari]; Dërrasat e kulmit; Dritaret në kulm; 

Shtyllat e ankorimit, jo prej metali; Dru i mbushur; Monumente jo metalike; Xhami i 

sigurisë; Tubat e kullimit, jo prej metali; Tubat e rrethojës, jo prej metali; Nyjet 

hekurudhore jo metalike; Kabinat e spërkatjes së bojës, jo prej metali; Dritare jo metalike; 

Qemerët, jo prej metali; Qepenët, jo prej metali; Kornizat e dritareve jo metalike; Xhami i 

dritareve, për objektin; Shtëpitë e parafabrikuara [komplete]; Materialet ndërtimore 

refraktare, jo prej metali; Statuja të gurit, betonit ose mermerit; Rrjetet kundër insekteve 

(jo-metalike); Dyert e palosshme, jo prej metali; Kallami (i aglomeruar -) [material 

ndërtimor]; Dru venir; Dyshemetë jo metalike; Pllaka përkujtimore, jo prej metali; 

sharmak; balustrada; gjeotekstilet; skelat; Korniza për ndërtim, jo metal; Kornizat jo 

metalike; Sera, të transportueshme, jo prej metali; Korniza hortikulturore jo metalike; 

Këllëpe të shkritores [këllëpet], jo prej metali; Llaçi; gjipsi; Latimi, jo prej metali; Dritare 

qelqi; Granula qelqi për shënimin e rrugës; Xhami i pllakave [dritare] për ndërtim; Varreza 

[monumente], jo prej metali; Kuti për varrit, jo prej metali; Varret jo metalike; Pllaka të 

varrit, jo prej metali; Gur varri; Stela prej guri, jo prej metali; Granit; Furra shpërthimi 

(Çimento për -); Druri i prodhuar; Dru i derdhur; Dru, gjysmë i punuar; Dru për të bërë enë 

shtëpiake; Xylolith; Venir; Listella të drurit; Pllakë druri për ndërtim nga kompensati; 

Shtrim druri; Panelle të drurit; Kotece, jo prej metali; Lesh xhami [ndërtim]; Grilë 

dritaresh, jo prej metali; Pllaka, jo prej metali, për ndërtim; Platformat, të parafabrikuara, jo 

prej metali; Gëlqere; Argjilë gëlqerore; Guri gëlqeror; Enë të oxhaqeve, jo prej metali; 

Kapak i oxhakut, jo prej metali; Qoshe të objekteve, jo prej metali, për ndërtim; Çelik të 
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këndit, jo prej metali; Qoshe të kulmit, jo prej metali; Argjili i poçarit [lëndë e parë]; 

Zhavorr; Dritare me xham të errësuar; Kaptazh të drenazhit [valvola], jo prej metali ose 

plastike; Valvulat e gypeve të ujit, jo prej metali ose plastike; Tapë [e ngjeshur]; Shtigje 

patinazhi [struktura jo metalike]; Punimet e artit prej guri, betoni ose mermeri; Guri 

artificial; Lathat jo metalike; Boshtet [struktura jo metalike]; Paleta, jo prej metali; 

Barrierat kundër goditjes, jo prej metali, për rrugët; Gypa, jo prej metali, për ventilim dhe 

instalime të ajrit të kondicionuar; Pllaka ndriçimi; Çimento magnezi; Xhade e asfaltuar; 

Portika, jo prej metali, për ndërtim; Kasolle; Mermer; Shtylla (shufra), jo prej metali; 

Veshjet e murit, jo prej metali, për ndërtim; Llaç për ndërtim; Mozaikët për ndërtimin; 

Dritaret e krahut, jo prej metali; Çimento për furra; Olivin për ndërtim; Letër për ndërtim; 

Karton për ndërtim; Parket për dysheme; Dërrasat e parketeve; Zifti; Palisada, jo prej 

metali; Blloqe shtrimi, jo prej metali; Shtylla të çimentos; Shtylla, jo prej metali; Kolona 

reklamuese, jo prej metali; Pllaka të çimentos; Pllaka shtrimi, jo prej metali; Pllaka për 

dysheme, jo prej metali; Porfiri [guri]; Veshje [materiale ndërtimi]; Platformat e lëshimit të 

raketave, jo prej metali; Kallëpe, jo prej metali, për kornizat; Shkumës i papërpunuar; Gypa 

ranor; Gypa të ngurtë, jo prej metali [ndërtimi]; Rërë, përveç rërës për shkritore; Rërë 

argjendi; Gur ranor për ndërtim; Mbulesa të pusetave, jo prej metali; argjilë zjarrduruese; 

Rrasë; Pluhur i rrasave; Kallamet për ndërtim; Shllak [material ndërtimor]; Guri i klinkerit; 

Lëndë e sharruar; Dimshinj (oxhak), jo prej metali; Buhari oxhaku; Gypa të oxhakut, jo prej 

metali; Stallë për derra; Pervaz, jo prej metali; Pishinat [strukturat jo metalike]; Dok 

lundrues, jo prej metali, për ankorim të anijeve; Dhomëza për punë ndërtimore nën ujë; 

Shenjat jo-ndriçuese dhe jo-mekanike, jo prej metali; Panele sinjalizuese, jo-ndriçuese dhe 

jo-mekanike, jo prej metali; Silos, jo prej metali; Mbulesa kulmi; Kompensatë; Dërrasa për 

zhytje, jo prej metali; Pilate jo metalike; Stallat, jo prej metali; Statuja prej guri, betoni ose 

mermeri; Guri; Gërvimë zjarri; Katran i qymyrit; Punimet nga guri i gdhendur (Punimet e -

); Ulluqet e rrugëve, jo prej metali; Materiale lidhëse për riparimin e rrugëve; Materiale për 

prodhimin dhe veshjen e rrugëve; Shenjat, jo-ndriçues dhe jo-mekanikë, jo prej metali, për 

rrugët; Materialet e veshjes rrugore; Fletët e shënjimit rrugor dhe shirita të materialit 

sintetik; Shtylla, jo prej metali, për linjat e energjisë elektrike; Mbështetëse jo metalike; 

Veshjet e murit, jo prej metali, për ndërtim; Katran; Shirita me katran, për ndërtim; Karton 

për ndërtim [asfalt]; Kabina telefonike, jo prej metali; Shtyllat e telegrafit, jo prej metali; 

Terra cotta [material ndërtimor]; Argjila; Argjile për poçarë; Portat jo metalike; Trarët jo 

metalikë; Strukturat e transportueshme jo metalike; Ndarjet jo metalike; Shkallët jo 

metalike; Shkallaret [hapat], jo prej metali; Tra mbështetës [pjesët e shkallëve], jo prej 

metali; Tufa; Dyer jo metalike; Panelet e derës, jo prej metali; Kuti të dyerve, jo prej 

metali; Panale ndërtimore (jo metalike); Anësore nga vinili; Banja të shpendëve [struktura 

jo metalike]; Kotece për shpezë, jo prej metalit [strukturave]; Veshjet e murit, jo prej 

metali, për ndërtim; Tubat e ujit, jo prej metali; Gardhe, jo prej metali; çimento; Veshje 

çimentoje rezistente ndaj zjarrit; Gërvimë zjarri; Toka për tulla; Tavanet, jo prej metali.  

20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; kontejnerë, jo të ushqimit, për magazinim ose 

transport; asht i papunuar ose gjysmë i punuar, bri, asht balene ose sedef; guackat e 

breshkave; argjile e bardhe; Amber i verdhë; Raftet e mobiljeve; Kabinete të indeksit; 

Pllaka ambroide; Plluskues ankorimi; jo prej metali; Vagonë të darkës; Ekrane pano; Kuti e 

ndihmës së parë dhe substancat e kabinetit të barnave; Trestle [mobilje]; Kafshët e 

mbushura (preparuara); Zogjtë e mbushur; Guaca të midhjeve; Bambu; Perde nga bambuja; 

Stole [mobilje]; Mbajtëse të kabllove ose të tubave të plastikës; Rezervuarët, jo prej metali 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

154 

 

apo për muraturë; Mbylljet jo metalike, për kontejnerët; Urne funerali; Pajisje shtrati, jo 

prej metali; shtretër; Korniza shtrati; Këllëpe të shtretërve, jo prej metali; material shtrati 

(dyshekë), përveç të linjtave; koshere bletësh; Korniza fotografike; mbajtëse e luleve 

[mobilje]; Bulona, jo metalike; Vozë, jo prej metali; Kuti për letra, jo prej metali ose 

murateri; Mbajtës i librave [mobilje]; Raftet e bibliotekave; Dërrasa anësore; Vagonët për 

darkë; Mobilje për zyre; Kornizat e brushave; Bustet nga druri, dylli, suva ose plastika; 

Kontejnerët, jo prej metali [magazinim, transport]; Dekore të plastikës për produktet 

ushqimore; Kutitë e drurit ose të plastikës; Kunj, jo prej metali; Priza të murit, jo prej 

metali; Fildishi, i papërpunuar ose gjysmë i punuar; Rafte të mobiljeve; Ventilator i dorës; 

Shtylla për flamur; Bravë, jo prej metali, për automjete; Dërrasë druri; Fuçi jo metalike; 

Vozë, jo prej metali; Çezmat për vozë, jo prej metali; Përforcues, jo metalik; Statuja të 

vogla nga druri, dylli, suva ose plastike; Asht balene, i papunuar ose gjysëm i punuar; 

Shporta të peshkimit; Kapakët e shisheve jo metalike; Raftet e shisheve; Tapa për shishe; 

Kuti prej druri për shishe; Kapakët e shisheve jo metalike; Palete për bartje, jo prej metali; 

Karrige për stiliste të flokëve; Rafte për tagji; Varëse (gremç) për rroba, jo prej metali; 

Grepa për perde; Mbajtësit e perdeve, jo prej materiali tekstili; Cilindra për perde; Kashtë e 

thurur, përveç tepihut; Qepenë të drurit; Rafte për enë; Rafte për armë; Pasqyra të dorës 

[pasqyra tualeti]; Dollap për peshkirë [mobilje]; Shpërndarës për peshqir, fiks, jo prej 

metali; Arka; Numrat e shtëpive, jo prej metali, jo-ndriçues; Brirë dreri; Tavolina të punës; 

Shirita të drurit; Kalem të drurit për fije, mëndafsh, spango; hone të bletëve; Bri, i papunuar 

ose gjysmë i punuar; Mbulesa (Garment -) [ruajtje]; Shtëpi për qen; Mbajtës të kapelave; 

Shtëpi për kafshët shtëpiake; Tabelat e emrave, jo prej metali; Qepenë të brendshme të 

dritareve nga tesktili; Qepenë të brendshme të dritareve në formë cilindrike (qepenë të 

dritareve të brendshme), përveç për makina ose kamionë; Qepenët e brendshëm me rrasa; 

Mbajtës të kabllove, jo prej metali; Mbrojtës nga zjarri; Divane; Qoshet nga plastika për 

mobilje; Karroca për kompjuterë [mobilje]; Kabinete të indeksit; Arka, jo prej metali; 

Pllaka jo-metalike për emra të qenve; Karrige të larta për foshnjat; Rrethorët e foshnjave; 

Jastëkë; Jastëkë për kafshë; Kaptazhe kullimi [valvola] të plastikës; Ventilatorët e ujit të 

tubave të plastikës; Varëset dhe grremçat e rrobave; Grepa të rrobave, jo prej metali; 

Manekinë dhe kukulla për rrobaqepës; Mbajtëse të palltove; Dorëza të derës jo metalike; 

Arkat e sirtarëve; Jastëkët; Përforcuesit; Mbështetësit e kokës [mobilje]; Shporta [shporta] 

për transportin e artikujve; Shporta jo-metalike; Tabaka, jo prej metali; Thurje; Tapa; 

Shiritë të tapës; Shtretër spitalorë; Shtylla për kruarje për macet; Punime arti, prej drurit, 

dyllit, suvës ose plastike; Kartelat e çelësit nga plastika, jo të koduara dhe jo magnetike; 

Kabineti për punë; Banakë [tavolina]; Paleta për ngarkim, jo prej metali; Shufra matëse për 

ngarkim, jo prej metali, për karroca hekurudhore [vagona]; Mbajtëse të arkës, jo prej 

metali; Rrethojë për foshnjat; Këmbalkë për librat; Shtretër për kafshët shtëpiake; Karrige 

për relaksim; Jastëkë të kokës të ajrit, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë për ulje, të ajrit, jo 

për qëllime mjekësore; Dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; Tavolina masazhesh; 

Shtrojat (matricat); Tepihë për rrethoja për lojë të foshnjave; Mobilje; Mobilje prej metali; 

Pajisje për mobilje jo metalike; Ndarjet e mobiljeve të drurit; Kallëpe për mobilje, jo prej 

metali; Dyer për mobilje; Mobilje [ornament]; Mistri, jo prej metali, për përzierjen e llaçit; 

Byzylykë të identifikimit, jo prej metali; Kutitë me fole për kafshët shtëpiake shtëpiake; 

Perçinë, jo prej metali; Kuti për fole; Blloqe letre; Ndarje-ekrane [mobilje]; Shkallët për 

ngjitje, jo prej metali, të lëvizshme, për udhëtarët; Rruza për perde për dekorim; Sedefe, të 

papunuara ose gjysmë të punuara; Dollapë të drurit ose plastikës; Kolltuqe; Këllëpe të 
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kornizave të fotografive; Mbështetëse e perdeve; Pjesë të drurit për koshere bletësh; 

Këllëpe të kornizave të fotografive; Palmë kacavjerrëse; Mbajtëse për makinat llogaritëse; 

Rafte për kabinete arkivimi [mobilje]; Këmbalec druvari; Pajisjet e arkivolit, jo metalike; 

Arkivolet; Bagllama, jo prej metalit; Mbajtëse për ekspozim; Mbështetëse të këmbëve; 

Karriget e kuvertës; Tabela të shenjave nga druri ose të plastik; guackat e breshkave; 

Imitim i guackës së breshkave; Kallamishtet [materialet e thurjes]; Mbajtëse për ombrellë; 

Çanta për fjetje për kampe; Kalemë jo metalike, jo mekanike, për zorrë fleksibile; Kalem 

për mbledhje, jo prej metali, jo-mekanike, për zorrë fleksibile; Bravë, përveç atyre 

elektrike, jo prej metali; Dërrasa të çelësave për varje të çelësave; Mbajtëse të kostumeve; 

Dollapët e gotave; Vidha, jo metalike; Dado, jo prej metali; Kapëse metali, jo prej metali; 

Rafte për makinat e shkrimit; Tavolinë shkrimi; Tavolinë shkrimi; Sirtarë [pjesë të 

mobiljeve]; Orendi shkollore; Mbulesë për rroba [veshje]; Kontejnerë lundrues, jo prej 

metali; Këmbalec [mobilje]; Ulëse nga metali; Kolltuk; Otomane; Kunj për bimë ose pemë; 

Arka për mish, jo prej metali; Pasqyra (qelqi me argjend); Pllaka pasqyruese; Arka për 

lodra; Shkalle prej druri ose plastike; Çilimë të vegjël, të lëvizshme, për lavamane; Tapë 

për lavaman, jo prej metali; Piedestalet e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statujat e drurit, 

dylli, llaçi ose plastika; Hapat [shkallët], jo prej metali; Tavolina të përhershme; Korozo; 

Korniza për qëndisje; Skajore nga kashta; Thurrje nga kashta; Dyshek (kashta); Ulëse; 

Kontejnerë jo metalikë, për lëndë djegëse të lëngshme; Shporta të bukës për bukëpjekës; 

Shufra të shkallëve; Brirët e kafshëve; Thundrat e kafshëve; Kthetrat e kafshëve; Tavolinat; 

Tavolinat e metalit; Mbulesat e tavolinave; Tavolina salingash; Çikrikë të arkave, jo prej 

metali; Shtylla të shpatullave [petk]; Paletat për transport, jo prej metali; Pajisje për dyer jo 

prej metali; Kapëse, jo prej metali; Dorezat e derës, jo prej metali; Kapëse, jo prej metali; 

Valvula, jo prej metali, përveç pjesëve të makinave; Kontejnerët e paketimit të plastikës; 

Stoperë dhe kapakë për mbyllje, jo prej metali, përveç për makina ose kamionë; Xham i 

ngjyrosur [pasqyra]; Kuti për ekspozim; Unaza për perde; Rrota plastike për qepenë; 

Parmak mbështetës për perde; Shufra perde; Hone dylli për koshere bletësh; Hone dylli për 

koshere bletësh; Figurat nga dylli; Platformat për ndërrim të bebeve; Shtretërit e ujit, jo për 

qëllime mjekësore; Fasule të drurit për dekantimin e verës; Objekte për publicitet, me 

fryrje; Tepihë për ndërrim; Shporta për bebe; Zile [dekorim] të erës; Tabelat për piktorë; 

Mbajtëse të revistave; Shtande për vendosje të gazetave; Kunjat për tendë, jo prej metali; 

Mobilje për kampim; Qilimë për fjetje.  

21  Enë dhe kontenjerë shtëpiake apo të kuzhinës; Enë gatimi dhe për tavolinë, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve; Krehër dhe spuzha; Brusha (me përjashtim të atyre për 

pikturim); Materialet për prodhimin e furçave; Artikuj për qëllime pastrimi; Xhami i 

papërpunuar ose gjysëm i punuar (përveç xhamit të ndërtimit); Artikuj nga qelqi, porcelani 

dhe argjili; Xhami i papërpunuar ose gjysmë i punuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtim); Artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjili që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Mbulesa akuariumi; Shporta të pluhurit; Pajisje për largimin e grimit; Aparatet për 

pastrimin e pluhurit, jo elektrike; Shpërndarës të aerosolit, jo për qëllime mjekësore; 

Shoshë për zgjirë për qëllime shtëpiake; Brushat e vetullave; Banja për fëmijë, portative; 

Ngrohës për shishet për ushqim, jo elektrike; Mbeturinat e pambukut për pastrim; Kupa; 

Pellgje [enë]; Pajisjet e ujitjes; Fshisat; Kriklla e birrës; Mbajtësit për lulet dhe bimët 

[rregullimi i luleve]; Spërkatësit për ujitje të luleve dhe bimëve; Kuti të dritareve; Vazo 

lulesh; Lecka për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim; Kutia e karameleve; Flokët për 

furçat; Gjilpëra nga metali (Gatim -); Shpërndarësi (koka) për kantat për ujitje; Dërrasat e 
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bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për përdorim shtëpiak; Dërrasat për hekurosje; 

Mbajtëse të sheshta të hekurit; Brushat; Brushat e qelqit për llambë; Brushat e tualetit; 

Malli në formë të brushave; Artikuj të porcelanit, terakotës apo qelqit; Enët e gjalpës; 

Mbulesa e gjellës; Leckë nga lëkura e drerit për pastrim; stolitë nga porcelani; Enë të 

ngrohta, jo të nxehura në mënyrë elektrike; Mbylljet për kapakët e enëve; Aparat deodorues 

për përdorim personal; Gota për vezë; Kova; Damixhanë; Kova për akull; Brushat 

elektrike, përveç pjesëve të makinave; Krehër (elektrike); Xham i emaluar; Takëme për vaj; 

Kompleti i takëmve për vaj; Shkopinj; Kurthe për minj; Pagur për pije; Figurina [statuja të 

vogla] prej porcelani, qeramike, argjile ose qelqi; Sitë për përdorim shtëpiak; Pagur; 

Shishe; Hapës i shishës, elektrike dhe jo-elektrike; Kurth për miza [kurthe ose vrasëse]; 

Këllëpe për akull; Këllëpe [enë kuzhine]; Frigo, jo elektrike; Shtypësa frutash, jo elektrike, 

për përdorim shtëpiak; Koritë për kafshët; Doreza për kopshtarinë; Kontejnerët për 

përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Unaza shpendësh; Enë perimesh; Komplete për mëlmesa; 

Kanaçe për ujitje; Enë për derdhje; Qelqi që përfshin përçues të hollë elektrikë , përveç për 

makina ose kamionë; Qelq, i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç xhamit ndërtimor; 

Shishkë nga qelqi; Pagure nga qelqi [kontejnerë]; Kutitë e qelqit; Syzet [prizat]; Thurrje 

nga fijet e qelqit, jo për përdorim tekstili; Fijet e qelqit, përveç për izolim ose përdorim në 

tekstil; Tas nga qelqi; Mozaikë nga qelqi, jo për ndërtim; Qelq në pluhur për dekorim; 

Ndalues nga qelqi; Qelq i pikturuar; Lesh xhami, përveç për izolim; Grilat [enë gatimi]; 

Mbajtësit për grila; Tapat (pompë dore) për pastrimin e kulluesve të bllokuar; Zgjatës të 

dorëzave; Mbajtësit e peshqirëve; Enë për përdorim shtëpiak; Doreza për përdorim 

shtëpiak; Spuzha gërryese për pastrimin e lëkurës; Presa për pantallona; Pajisjet elektrike 

për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe insektesh; Kontejnerët e izoluar nga 

nxehtësia; Shishet me vakum (termusët); Pagurët me vakum për mbajtjen e pijeve; 

Kontejnerët e izoluar termikisht për ushqim; Kabare (tabaka); Filtra kafeje, jo elektrike; 

ibrik për kafe, joelektrike; Mulli të kafesë, me dorë; Kafebërës, jo elektrik; Komplet për 

shërbimin e kafesë [takëm]; Enët e birrës; Furçat me tar, me dorëz të gjatë; Krehër; Krehër 

për flokë (me dhëmbëza të gjatë); Kuti për krehër; Ibrikë; Boca; jastëk për vendosjen e 

gotave në tavolinë, jo prej letre ose tekstili; Mbulesa e enëve të djathit; Tenxhere; 

Kavanoza të ëmbëlsirave; Qeramikë për përdorim shtëpiak; Shuarës të qirinjve; Shandanët; 

Mbulesa për veshje; Presa (hudhër -) [enë kuzhine]; Varëse me pulla; Këllëpe për gatim 

[këllëpe]; Kusi; Kazanë; Enë gatimi; Pajisje gatimi, jo elektrike; Shporta për përdorim 

shtëpiak; Nxjerrëse tapash, elektrike dhe jo-elektrike; Enë kozmetike; Presa për kravatë; 

Krista [artikuj të qelqit]; Këllëpe për kek; Kontenjerë kuzhine; Enë kuzhine; Komplete të 

enëve për gatim; Pajisjet për ftohje të ushqimit, që përmbajnë lëngje për shkëmbim të 

ngrohjes, për përdorim shtëpiak; Shishe për frigoriferë; Çanta izotermike; Punime të artit, 

prej porcelani, tera kota ose qelqi; Enë për ngjitës; shandanët; Komplete për pije alkoolike; 

Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për enët e luleve; Mbajtëse të thikave për tryezë; Tundës; 

Blenderë (përzierës), jo elektrikë, për përdorim shtëpiak; Pastrues të pluhurit të mobiljeve; 

Shtupa; Mullinj për përdorim shtëpiak, me dorë; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe 

mishit; Oturakë; Brushat e thonjve; Vezë të foleve, artificiale; Makinat për makarona, me 

dorë; Tasa për pemë; Qelqi Opal; Qelq Opaline; Gota letre ose plastike; Shpërndarës i 

peshqirëve të letrës; Shporta për mbeturina të letrës; Pllaka të letr[s; Avullues të parfumeve; 

Aparat për lustrim të dyllit, joelektrik; Mullinjtë me piper, me dorë; Enë për piper; Brusha 

kali; Shporta të piknikut (të montuar-), duke përfshirë enët; Pllakat për të parandaluar 

vlimin e qumështit; hapës të ëmbëlsirave [biskotave]; Aparate dhe makina lustruese, për 
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përdorim shtëpiak, jo elektrike; Dorëza për lustrim; Lëkurë për lustrim; Materialet për 

lustrim për letër dhe gur, përveç përgatitjeve; Mallra nga porcelani; Kuti për drekë; 

Kompaktet e pluhurave kozmetike; Pufe pudre; Instrumentet e pastrimit, me dorë; jastekë 

për pastrim; lecka për pastrim; Shtupë për pastrim; Fibrat e silikuara të qelqit, jo për 

përdorim të tekstilit; Spërkatës; Brushat për rroje; Mbajtësi i brushave për rroje; Kurthe të 

minjve; Ndezësit e parfumeve; Absorbues të tymit për përdorim shtëpiak; Grirës; Rrahës, jo 

elektrike; Lugët e përzierjes [enë kuzhine]; Përzierësit e koktejit; Tas për sallatë; Përzierësit 

e kripës; Shpatulla [enë kuzhine]; Brushat për pastrimin e cisternave dhe kontejnerëve; 

Tasa [pjata të thella]; Garuzhdë [takëm]; Pastrues të enëve nga metali; Jastëk gërryes për 

përdorim në kuzhinë; Tabela për shenja, nga porcelani ose qelqi; Piskatore, jo elektrike, për 

përdorim shtëpiak; Dërrasa për prerje për kuzhinë; Autoklava, jo elektrike, për gatim; Lugët 

e gatimit [enë gatimi]; Brirë të këpucëve; Brushat për çizme; Pajisje për lustrim dylli, jo 

elektrike, për këpucë; Pemë këpucësh; Kapakë të enëve; Enë; Këmbje (enë tavoline); 

Spuzha për përdorim shtëpiak; Mbajtësit e sfungjerëve; Qime të derrave; Enë prej argjile; 

Kutitë e sapunit; Enë për sapun; Shpërndarës të sapunit; Sitë (vegla shtëpiake); Tavllë e 

thellë për tavolinë; Unaza për pecetë; Sitë; Shoshë [enë shtëpiake]; Shishe sifoni për ujë të 

gazuar; Enët për kursim (për monedha metali); Enë metali për të bërë akull dhe pije të 

ftohta; Mbajtësit e kartës së menusë; Panel xhami [lëndë e parë]; Çanta dekoruese për 

ëmbëltore [çanta të brumërave]; Pipëza për zorrat e ujitjes; Brushat për larjen e enëve; 

Leshi çeliku për pastrim; Binarë dhe unaza për peshqirë; Figurina [statuja të vogla] prej 

porcelani, qeramike, argjile ose qelqi; pastrues të pluhurit; pastrues të pluhurit nga penda; 

Enë; Mbajtës për çizme; Shtof (Kova të bëra nga - i endur); Tabaka për manarë; Krehër për 

këri; Tas për supe; Tavlla për përdorim shtëpiak, prej letre; Tabaka për përdorim shtëpiak; 

Epergne (enë dekoruese për tavolina); Enë për tavolina, përveç thikave, pirunëve dhe 

lugëve; enë për shërbim [enë]; Gotë; Topa çaji; Kuti çaji; Enë çaji; Mbulesë çaji; Enë për 

shërbim të çajit [takëm]; Filtra çaji; Prerës të ëmbëlsirave; Kunja rrotulluese, vendore; 

Pllaka; Pastrues të tepihut; Rrahës të tepihut [instrumentet e dorës]; Brusha (nga qime të 

kafshëve) - [brushat]; Krehër për kafshë; Tabaka për thërrmia; Enë të toaletit; Kuti të 

tualetit; Shpërndarës të rrollnave të tualetit; Shpuza tualeti; Mbulesa të enëve; Enë; Poçari; 

Shërbyes të byrekut; Kutitë e ftohta portative, jo elektrike; Mistri të pijeve; Kafaze për 

kafshët shtëpiake; Hinkë; Enët për pije; Enë qelqi të pijeve; Fyshtë për pije; Brirët (për pije 

-); Mistri për ushqim; Mbulesa të dërrasave për hekurosje, të formësuara; Pjata të rrafshëta; 

Ibrikë; Vazo; Banjo të shpendëve; Kafaze të shpezëve; Unaza për shpezët; Çikrikë, jo-

elektrik; Lavatriçe; Kunja pë rroba; Rafte për tharjen e rrobave; Vaska për larje; Çajnikë, jo 

elektrikë; Pllaka tabelare për një përdorim; Pipetat [për degustim të verës]; Shtrydhëse e 

shtupave; Mbeturinat e leshit për pastrim; furçë të dhëmbëve; furçë të dhëmbëve, elektrike; 

fija për qëllime dentare; Rrëmojca; mbajtëse të rrëmojcave; Blues për kuzhinë, jo-elektrike; 

Akuariumi i brendshëm; Terrarium (në hapësira të mbyllura -) [kultivimi i bimëve]; 

Terrariume të brendshme [vivariume]; Enë të thella për sheqer; Enë gatimi dhe enë të 

tavolinave, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Fletët dhe shpuzat; Brushat (me 

përjashtim të brushave për pikturim); Materialet për prodhimin e brushave; Artikuj për 

qëllime pastrimi; Qelq i papërpunuar ose gjysmë i punuar (përveç xhamit ndërtimor); 

Qelqe, prej porcelani dhe prej argjile.  

22  Litarë, fije rrjeta, tenta, streha për hije, pëlhurë gome, vela, thasë dhe çanta ( të cilat nuk 

janë të përfshira në klasët tjera); Materiale/ shtresa (përveç gomës dhe plastikës); Materialet 

tekstile fibroze të papërpunuara; Litarë për varjen e fotografive; Litarë për lidhjen e 
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vreshtave të rrushit; Shirit mbështjellës ose lidhës, jo nga metali; Rrip, jo nga metali, për 

mështjellje ose lidhje; Regjistër publik; Mbeturinat e pambukut [tufë], për mbushje; 

Pambuk i papërpunuar; Tërheqje pambuku; Litarë fibrozë për anije; Fije, jo nga metali, për 

mbështjellje ose lidhje; fije lidhëse, jo nga metali, për shkaqe agrare; Tel; Tel për paketim; 

Pupla; Jorgan me pupla; Mbulesë automjetesh, jo i pajisur; Pupla për mbushje të tapicerive; 

Pupla për mbulesa të shtretërve; Mbushje për filtrim; Rrjetat e peshkimit; Shiritët e 

shisheve; Shtrat i varur; Hobe, jo nga metali, për mbajtjen e ngarkesave; Sharrat e drurit; 

Lesh i drurit; Pajisje për roleta; Jutë/litarë; Kabllo, të tjera nga fijet [fijet] për përdorim në 

tekstil; Rripa jo nga metali, të ndryshëm nga ata për vetura dhe kamionë; Flokë deve; Lesh i 

krehur; pambuk; Fije Karboni [fije] për përdorim në tekstil; Gëzhoja; Fije (Kokos-). Fije 

[fije] nga plastika për përdorim në tekstil; Rripa, jo nga metali për mbajtjen e ngarkesave; 

Çanta trupi; Makinë për largim të fibrave të shkurtër nga farat e pambukut; Strehë për hije 

nga materialet sintetike; Strehë për hije nga tekstili; Rrjetë; Materiale/shtresa për mbushje, 

përveç nga goma dhe metali, përveç për vetura dhe kamionë; Çanta postare; Fibra silikoni 

me pamje qelqi [fije] për përdorim në tekstil; Fibra ramie; Kashtë; Lir i papërpunuar [lir]; 

Mëndafsh; Flokë kali; Çanta [thasë] për transportin dhe ruajtjen e materialeve në masë; 

Tallash; Lesh i qethur; Mbeturinat e mëndafshit; Vela; Kurth [rrjeta]; Litarë; Parzmore, jo 

nga metali për mbajtjen e ngarkesave; Lesh i shkurtuar nga delet; Alga deti; Vela për 

lundrim me ski; Litarë; Sizal; Bari Esprato; Lesh i shprishur; Shkallët e litarit; Kashtë për 

mbushjen e tapicerive; Maskim (rrjetë për -); Maskim (Mbuluese për-); Litarë, jo nga 

metali; Fije të tekstilit; Flokët e bagëtive; Çanta [zarfe, portfolio] nga tekstili, për paketim; 

Litarë për paketim; Çantë për larjen e çorapave; Pambuk për mbushjen e tapicerive; 

Rimorkim; Pëlhurë; Tapiceri nga leshi [mbushje]; Lesh i papërpunuar ose i përpunuar; 

Hallkë leshi; Tenta.  

23  Fijet dhe penjtë për përdorim në tekstil; Pambuk i mbështjellë; Fije pambuku; Fije 

chenille; Penj elastik për përdorim në tekstil; Fije; Penj me fibra qelqi për përdorim në 

tekstil; Penj metalik për qëndisje; Penj gome për përdorim në tekstil; Penj dhe fije kërpi; 

Penj dhe fije Jute; Penj dhe fije Coir; Penj dhe fije Rayon; Penj të materialeve plastike për 

përdorim në tekstil; Penj dhe fije nga liri; Penj dhe fije për qëndisje; Mëndafsh i 

mbështjellë; Fije mëndafshi; Penj dhe fije për qëndisje; Penj dhe fije për riparim/arrnim; 

Penj dhe fije të mbështjella; Stof i lëmuar; Fije leshi.  

24  Tekstilet dhe zëvendësuesit e tekstileve; Pëlhura për mobilje; Perde të tekstilit apo 

plastikës, përveç për vetura ose kamionë; Tekstili dhe mallra tekstili të pa-përfshira në klasa 

tjera, përveç për vetura ose kamionë; Mbulesa shtrati; Mbulesa tavoline; Pëlhura për heqje 

të grimit; Pëlhura nga liri për banjo, përveç për veshje; Pëlhura të papërshkueshme nga 

gazi, për ballonë aeronautikë; Banderola; Pëlhurë e qëndrueshme pambuku [dimity]; 

Mbulesa shtrati nga letra; Pëlhura nga liri për shtrat; Pëlhura nga liri për shtrat; Këllefë 

jastëku; Pëlhura për bilardo; Brokada; Pëlhurë nga Chenille; Cheviots [pëlhurë]; Pëlhura 

pambuku, Tekstilë, përveç për vetura ose kamionë; Crepon; Damask; Mbulesë puplash apo 

me mbushje tjera [Tick] [nga liri]; Mbulesë dyshemeje nga pambuku i trashë (Drugget); 

mbulesa tektsili për printerë; perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhura dekorative të 

tekstilit apo plastikës [bunting]; Pëlhurë për mbyllje; Flamuj nga tekstili apo plastika; Pupla 

nga rosa Eider [Eiderdown] [mbulesë e hollë shtrati]; Material apo tekstil filtrimi, përveç 

për vetura apo kamionë; Pëlhurë nga kondensimi dhe shtypja e fibrave [Felt], përveç për 

vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; Pëlhurë e butë leshi apo pambuku [Flannel] [pëlhurë]; 

Pëlhurë dekoruese Frieze (pëlhurë), përveç për vetura ose kamionë; shtresa [tekstil]; shtresa 
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pëlhure për këpucë; perde nga tekstili apo plastika; përveç për vetura apo kamionë; 

mbajtëse perdesh nga materiali i tekstilit; gaza [pëlhurë]; Pëlhurë e butë sanitare leshi apo 

pambuku; Pëlhura për përdorim në tekstil; Pëlhura me fije të fibrave të qelqit për përdorim 

në tekstil; Pëlhurë flokësh [pëlhurë thesi]; Pëlhurë e ngjitur; përveç për letër shkrimi, 

Pëlhurë me dizajn Trellis [pëlhurë]; Pëlhurë kërpi, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhurë 

Jute, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura nga liri; shtresa kapelesh, nga tekstili, në 

copë, Pëlhurë nga pambuku [basmë]; Mbulesa puplash apo të mbushjeve tjera [Ticks] 

[mbulesa dysheku]; Fanella [pëlhurë]; Pëlhurë Jute; Pëlhurë për tapete apo qëndisje; 

Shtresë mbrojtëse nga tekstili për tavolinë [Coasters]; Pëlhurë djathi; Pëlhurë nga pambuku 

[basmë]; Mbështjellës dekorativ [Shams]; Këllefë jastëku; Pëlhurë mëndafshi, pambuku, 

apo sintetike [Crepe] [pëlhurë]; Pëlhurë nga fibrat Rayon; Pëlhurë imituese e lëkurës së 

kafshëve, përveç për vetura apo kamionë; Pëlhura mbështjellëse [Shrouds]; Marabut 

[pëlhurë], Mbulesa dysheku; Mbulesa plastike për mobilje; Pëlhura për tapiceri; Mbulesa 

nga tekstili për mobilje; Pëlhurë pambuku [Moleskin] [pëlhurë]; Rrjeta mushkonjash; 

Shtroja tavoline nga tekstili; Perde dere; Pëlhurë nga fibrat Ramie; Pëlhura për qelq 

[peshqirë]; Kadife, përveç për vetura apo kamionë; Perde rrjetë, përveç për vetura apo 

kamionë; Çanta për fjetje, Mbulesa të lira për mobilje; Pëlhurë mëndafshi; Pëlhurë 

mëndafshi për modele të printimit; Pëlhurë nga fibrat Esparto; Pëlhurë e fortë [Buckram]; 

Shtroja për shtrat; Material tekstili; Etiketat e veshjeve; Pëlhurë e thurur; Pëlhurë shëlqyese 

[Taffeta] [pëlhurë]; Material plastik (zëvendësues për pëlhura), përveç për vetura apo 

kamionë; Peshqirë fytyre [prodhuar nga materiale të tekstilit]; Peshqirë nga tekstili; Pëlhura 

për këpucë; Mbulesa tavoline, jo nga letra; Pëlhura nga liri për tavolinë, jo nga letra; 

Mbulesa të përshtatura për kapakë guackash tualeti; Pëlhurë; Çarçafë shtrati; Pëlhurë e 

hollë [Tulle]; Pëlhura jo të thurura tektsili; Mushama për përdorim si mbulesë tavoline; 

Mbulesa muri nga tekstili; Pëlhurë për të brendshme, Pëlhurë përthithëse nga liri; Dorëza 

për larje; Material i thurur elastik; Pëlhurë ngjitëse që vendoset përmes nxehtësisë; Pëlhurë 

e vijëzuar për qëndisje, Pëlhurë leshi; Pëlhurë nga pambuku [Zephyr] [pëlhurë]; Çanta për 

fjetje.  

25  Veshje, mbathje, pajisje për kokë; Taka; Pjesë për taka për mbathje; Pantollona bebesh 

[veshje]; Veshje për foshnje [veshje]; Kostume banjoje; Pantollona të shkurtra banjoje; 

Mantel banjoje; Kapela për larje; Sandale për larje; Pantofla për larje; Shami; Bereta; 

Ngrohës për këmbë; Veshje nga imitimi i lëkurës; Veshje motoristësh, përveç për vetura 

apo kamionë; Veshje; Veshje letre; Qafore Boa [qafore]; Të brendshme [Teddies] [të 

brendshme]; Veshje klerike [Chasubles]; Kapela dushi; Dhtroja për këpucë; Mindil xhepi; 

Dorëza; Jelekë peshkimi; Çizme futbolli; Mbulesë për këmbët e bebeve [footmuff], jo të 

ngrohura elektronikisht; Veshje nga pëlhura Gabardines [veshje]; Këpuce gome 

[Goloshes]; Veshje mbi këpucë [Gaiters]; Rrip (Para -) [veshje]; Pajisje jo-rrëshqitëse për 

mbathje; Rrip [veshje]; Veshje për gjimnastikë; Mbathje për gjimnastikë; Gjysëm-çizme; 

Shalle; Dorëza [veshje]; Veshje të brendshme për femra [Slips] [të brendshme]; Pjesë e 

veshjeve [Shirt yokes]; Këmisha; Pjesët e përparme të këmishave; Këpucë druri; 

Pantollona; Çorape deri te gjuri; Veshje për mbajtjen lart të çorapeve [Garters]; Veshje të 

brendshme për femra [Girdles]; Kapele; Korniza (Kapele -) [skeleti]; Xhaketa [veshje]; 

Bluza; Xhaketa të mbushura [veshje]; Kapela të ngushta [Skull caps]; Kapuçë [veshje]; 

Astarë (Të gatshëm -) [pjesë të veshjeve]; Xhepa për veshje; Veshje të gatshme për t’u 

veshur; Kamisola; Mbështjellës krahësh; Kollare të largueshme; Bluza me mëngë të 

shkurtra; Përparëse bebesh, jo nga letra; Veshje lëkurë; Geta [pantollona]; Të brendshme; 
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Uniforma; Pallto; Veshje për femra [Pelisses]; Shami për femra [Mantillas]; Kapele klerike 

[Miters] [kapele]; Këllef gëzofi për duar [veshje]; Kapela [veshje për kokë]; Kapele 

uniforme [Cap peaks]; Veshje të jashtme; Këllef gëzofi për veshë [veshje]; Kombinime 

[veshje]; Pantofle; Kapele (Letër -) [veshje]; Xhaketë dimri [Parka]; Pelerina; Gëzof 

[veshje]; Ponço; Bluza; Veshje çiklistësh; Skaje për mbathje; Pallto rezistente nga uji 

[Mackintoshes]; Funda; Sandale; Sari; Sarongë; Shall qafe [këllef gëzofi]; Shiritë krahu për 

veshje [Sashes]; Maska gjumi; Vello [veshje]; Shami koke; Pantollona të gjera të 

mbledhura në gju apo më poshtë, ose të brendshme femrash [Knickers]; Çizme me lidhëse; 

Shtesa metalike për mbathje; Mbathje; Shtresa për mbathje; Pjesët e sipërme të këpucëve; 

Maje mbathjesh; Kominoshe; Përparëse [veshje]; Mbrojtëse fustanësh; Dorëza skijimi; 

Çizme skijimi; Pantollona të shkurtra në formë fundi [Skorts]; Pantollona të shkurtra; 

Çorape; Varëse çorapesh; Këpucë atletike; Atlete; Çizme; Pjesët e sipërme të këpucëve; 

Shami koke [veshje]; Espadrilla; Shall i gjerë grash; Shall i gjerë grash nga gëzofi; Kunja 

për çizme futbolli; Veshje plazhi; Mbathje plazhi; Çorape; Çorape absorbuese djerse; Taka 

për çorape; Geta; Bluza me mëngë të shkurtra; Toga [veshje]; Fustanë Pinafore; Thurje 

[veshje]; Fanella; Turbanë; Pallto; Uniforma; Të brendshme absorbuese djerse; Pantollona; 

Kostum për skijim ujor; Jelek i trashë pa mëngë; Çorape; Kapele të larta; Veshje, përfshirje 

veshje lëkure, imitim lëkure, ose nga gëzofi, dhe dorëza; Kapela [veshje për kokë]; Shalle; 

Mbathje përfshirë çizme; Këpucë dhe Pandofla.  

26  Dantella dhe qëndisje; Shiritë dhe kordonë; Pull; Grepat përthekues; Kunjat dhe 

gjilpërat; Lule artificiale; Distinktiv për veshje, jo nga metali i çmuar; Distinktivët [pullat]; 

(Dekorime të vogla dhe të reja -); Shirit krahu; Rripë zgjerues për mbajtje të mëngëve; 

Shiritë elastik; Shiritë [kinkaleri]; Litarë për veshje; Dantella për skaje; Zbukurime për 

skajet e veshjeve; Karficë [aksesorë veshjesh]; Fije Chenille [Dekorime të llojit 

passementerie]; Bandazhë që vendosen më nxehtësi për dekorimin e artikujve të tekstilit; 

Kopsë mbërthyese; Mjekra të rreme; Mustaqe të rreme; Garnishte; Pupla [aksesorë 

veshjesh]; Dizajne në qëndisje [qëndisje]; Gishtëz për qepje; Shtrëngues metali për korsetë; 

Bandazhë që vendosen me nxehtësi për dekorimin e artikujve të tekstilit; Skaje të veshjeve 

[Rosedew]; Thekë; Kurora artificale lulesh; Dekorime nga minerali shkelqyes mikë; 

Qëndisje nga ari; Kapëse e rripit; Lidhëse flokësh; Kapele për ngjyrosjen e flokëve; Kapëse 

apo dekorim për flokë; Kapëse flokësh në formë të shkronjës U; Rrjetë flokësh; Fjongo 

flokësh; Dekorime për flokë; Kapëse flokësh; Flokë artificale; Pjesë flokësh; Grepa 

[kinkaleri]; Gjilpëra për qëndisje; Kapëse pantallonash për ëse pantallonash për çiklistë; 

Shtrënguese kapësesh; Dekorime për kapele, jo nga metali i çmuar; Palë të materialeve të 

tekstilit [qëndisje]; Bordura për veshje; Vrima për veshje; Pale të veshjeve; Kapesë për 

veshje; Palë të fundave; Grepa dhe rripë kapës shtrëngues; Pulla; Grepë të tehpihëve; 

Mbajtëse për jakë; Kurora lulesh artificiale; Fruta artificialë; Kinkaleri; përveç penjve; 

Mbajtëse për drejtimin e fëmijëve; Pajisje për dredhjen e flokëve; Letra për dredhjen e 

flokëve; Flokë të njeriut; Mbajtëse gjilpërash; Mbajtëse gjilpërash; Jastëk gjilpërash; 

Gjilpëra; Gjilpëra për makina për krehjen e leshit; Rruaza, përveç për bërjen e bizhuterive; 

Paruke; Flokë artificiale; Qëndisje në forme të rrathëve [dantellë]; Qëndisje dekorative për 

skajet e mobiljeve dhe veshjeve; Fjongo për çmim të fituar; Flokë të lidhura lart [dekorime 

leshi për kapele]; Zinxhirë; Zinxhirë për çanta; Rozeta [kinkaleri]; Gjilpërat e shalëbërësve; 

Shiritë; Pajisje për thurjen e rrjetave të peshkimit; Grepa për korsetë; Shtrëngues bluzash; 

Mbërthyese [aksesorë veshjesh]; Gjilpërë me vrimë të gjerë; Lidhëse të këpucëve; Grepa të 

këpucëve; Gjilpëra të këpucëbërësve; Vrima të këpucëve; Mbërthyese të këpucëve; 
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Mbërthyese të këpucëve; Zbukurime të këpucëve; Jastëk krahësh për veshje; Vrima nga 

argjendi; Bobina për mbajtjen e fillit të mëndafshit apo leshit [jo pjesë të makinerive]; 

Numrat e konkurentëve; Jastëk gjilpërash; Kunja, përveç për bizhuteri [bizhuteri (Am.)]; 

Qëndisje; Grepa për qëndisje; Pajisje për ruajtjen e formës gjatë qëndisjes; Grepa për 

thurje; Pupla makushi [aksesorë veshjesh]; Gjilpëra për thurje; Parukë e vogël; Bistekë; 

Thekë [kinkaleri]; Pupla shpezësh [aksesorë veshjesh]; Numra për markimin e tekstileve 

nga liri; Dantella nga leshi.  

27  Qilimë; tepihë; shtroja; linoleum dhe materialë të tjerë për mbulimin e dyshemeve 

ekzistuese; përveç veturave apo kamionëve; Varje muri (jo-tekstil); Shtroja banjoje; 

Mbulesa dyshemeje nga plastika; Mbulesa dyshemeje; Shtroja dere; Shtroja jo-rrëshqitëse; 

Terren artificial; Linoleum; Shtroja dere; Shtroja për shpate skijimi nga litari i lidhur; Tapet 

muri; Shtroja nga kallami; Nënshtrojë qilimi; Tapetë nga tekstili; Shtroja gjimnastike.  

28  Lodra dhe lojëra; Aparate për videolojëra; Artikuj gjimnastike dhe sporti; Dekorime për 

pemën e vitit të ri; Lojëra dhe lodra, në formën e lojërave apo modeleve tredimensionale 

[scale models], përveç për vetura apo kamionë; Artikuj gjimnastike dhe sporti të 

papërfshira në klasa tjera; Pajisje për peshkim; Grepa për peshq; Penj për peshkim; Bobinë 

për peshkim; Shkopinj për peshkim; Rraketake [lodra]; Dorëza bejsbolli; Lojëra ndërtimi; 

Kube ndërtimi [lodra]; Jastekë për tavolinë të bilardos; Kunja për bowling; Shkumës për 

shkopin e bilardos; Topa të bilardos; Shkopa të bilardos; Tavolina të bilardos; Tavolina të 

bilardos të operuara me monedha; Karta për bingo; Sensorë kafshimi [pajisje për peshkim]; 

Bob-saja; Dërrasa trupi; Aparate për trajnimin e trupit; Harqe për shigjetari; Implemente të 

shigjetarisë; Dorëza boksi; Lojëra që luhen në dërrasa; Dekorime për pemën e vitit të ri, 

përveç artikujve ndriçues dhe ëmbëlsirave; Mbajtëse të pemës së vitit të ri; Checkers 

[lojëra]; Dërrasat për Checkers; Rrjetat për reketë; Pajisje për riparimin e terrenit/barit 

[aksesorë golfi] Domino, Xhita; Karrema me aromë për gjueti apo peshkim; Çizme skijimi 

me skija të bashkëngjitura; Shënjestra elektronike; Mburoja bërryli [artikuj sporti]; 

Zgjerues kraharori [ushtrues]; Biçikleta jolëvizëse për ushtrime; Armë (Paintball -) [aparate 

sporti]; Maska karnavalesh; Dorashka për skermë; Maska për skermë; Armë për skermë; 

Top badmintoni; Makina argëtuese; automatike dhe të operuara me monedha; Makina 

lojërash për bixhoz; Makina për ushtrime fitnesi; Lojëra (Aparate për -); Aparate krijuese 

[Conjuring apparatus]; Lojëra për ambiente të mbyllura; Rripa për ngritjen e peshave 

[artikuj sporti]; Planerues; Zile për pemën e vitit të ri; Dorëza golfi; Shkopinj golfi; Çanta 

golfi, me apo pa rrota; Artikuj gjimnastike; Dorëza për lojëra; Planerues i varur; Shufër me 

peshë për ushtrime fitnesi; Armë (Fuzhnjë -) [artikuj sporti]; Pluhur anti-rrëshqitës që 

përdoret nga atletët; Bobinë e xhitës; Shkopinj hokeji; Lojëra me patkonj; Çipa për bixhoz; 

Banakë për lojëra; Kaleidoskopë; Lojëra me letra; Aparate për parqe lojërash; Mbajtës 

qirinjsh për pemë të vitit të ri; Rrjeta për peshkim; Rripa mbajtës për aplinistë; Bonbonë 

eksploziv [fishekzjarre Krishtlindjesh]; Mburoja gjuri [artikuj sportiv]; Karremë për gjueti 

apo peshkim; Konfeti; Lodër rrotulluse [lodër]; Çanta kriketi; Karremë [artificialë]; Maja të 

shkopinjve për biliard; Thirrje të lojërave të gjuetisë; Ballonë; Topa lër lojëra; Pistolet ajri 

[lodra]; Mah-jong; Kukulla; Aparate dhe makineri bowlingu; Direkë për varka me vela; 

Celularë [lodra]; Topa ngjyre [municion për armë për paintball/topa ngjyre] [aparate 

sportive]; Rrjeta për sporte; Lojëra argëtuese me bixhoz dhe paintball; Kapele nga letra për 

festa; Piñatas; Pistoleta lodër; Lodra të buta të mbushura; Lodra të buta të mbushura; Lojë 

me rrathë; Çanta për boksim; Markerë për bilardo; Kukulla; Shtretër kukullash; Shishe 

ushqyese për kukulla; Shtëpi kukullash; Veshje kukullash; Dhoma kukullash; Lojë me 
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bashkim pjesësh; Gracka për peshkim; Litarë për dërrasat për surfim; Lojëra me unaza; 

Toboganë [lodra]; Rollerë për biçikleta jolëvizëse për ushtrime fitnesi; Skuterë/Trotinetë 

[lodra]; Rollerë; Rollerë me rrota në vijë; Rrota për ruletë; Karta gërvishëse për lojëra të 

llotarisë; Fije për reketë; Tabela shahu; Lojëra shahu; Kalë lëkundës; Favorë/dhurata të 

vogla feste; Rrengje [lodra të  vogla]; Mburoja nën gjuri [artikuj sporti]; Shënjestra; Dorëza 

sportive [aksesorë për lojëra]; Saja [artikuj sportiv]; Patina për akull; Rrjeta fluturash; Borë 

për pemën e vitit të ri (Artificiale -); Glob dëborë; Këpucë bore; Material mbushës 

(Mbrojtës -) [pjesë të kostumeve sportive]; Pishina (Për notim -) [artikuj lojërash]; Dërrase 

për notim me këmbë për fëmijë; Pluskuese për peshkim; Tregues kafshimi [pajisje për 

peshkim]; Lopata për notim; Krahë me ajër për notim; Rripa për notim; Xhaketa për notim; 

Mbështjellëse rrëshqitëse për ski [mbulesa për ski]; Flluska sapuni [lodra]; Skejtbordë; 

Shtroja për ski; Lidhëse për ski; Skija; Skaje të skijave; Kruese për ski; Dyll për ski; 

Dërrasa për rrëshqitje në borë; Çanta të dizajnuara në mënyrë speciale për ski dhe dërrasa 

për surfim; Makina bixhozi [lojëra bixhozi]; Topa për lojëra; Lojëra; Topa lër lojë; Rruzuj; 

Tavolina të brendshme për futboll; Zar; Lodra për kafshë shtëpiake; Reketë; Shtiza për 

kërcim me shtizë; Blloqet për nisje për sporte; Ngritëse [pajisje për alpinizëm]; Llastiqe për 

hedhje [artikuj sportiv]; Dërraza për lundrim; Dërraza për surfim; Ski për surfim; Shkopinj 

për rrotullim; Shtroja (Kamuflimi -) [artikuj sportiv]; Arushë pellushi; Aparate për hedhjen 

e topave të tenisit; Rrjeta tenisi; Maska teatrale; Mbështetës (Atletikë e meshkujve -); 

[artikuj sportiv]; Tavolina për ping pong; Pëllumba dheu [shënjestra]; Kurtha për pëllumba 

dheu; Lojëra portabile me ekrane me kristale të lëngshme; Trampolina; Platforma kërcimi 

[artikuj sportiv]; Rripa mbajtës për anije me vela; Lojëra backgammon; Makina argëtuese 

me video lojëra; Pemë të vitit të ri me material sintetik; Lojë luhatëse; Gota për zar; 

Shigjeta për lojëra; Disqe për sporte; Disqe fluturuese [lodra]; Pistoleta (Kapakë për -) 

[lodra]; Kapakë shpërthyes [lodra].  

29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, Ekstraktet e mishit; Fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata apo të ziera; xhelatnat; reçelet dhe kompostot; vezët; 

qumështi dhe produktet e qumështit; vajrat dhe yndyrnat për ushqim; ajvari [speca të 

konservuar]; qumësht me proteina; ekstrakte barishtesh për ushqim; Algina për qëllime 

kulinare; Pije jo-alkoolike e bërë nga vezët; Pure mollësh; Midhje, jo të gjalla; Salsiçe me 

gjak derri; Fasule, të konservuara; Lëng për gatim; Përzierje të yndyrshme për rriska buke; 

Gjalpë; Përzierje gjalpi dhe sheqeri pluhur; Hurma; Gjizë; Të kuqet e vezëve; Vezë të 

pluhrosura; Albumina për qëllime kulinare; Të bardhët e vezëve; Bizelet, e konservuara; 

Gjalpë kikirikësh; Kikirikë, të gatuar; Tranguj të vegjël; Patatina me yndyrë të ulët; 

Substanca të yndyrshme për prodhimin e yndyrnave të ngrënshme; Peshk i kriposur; Peshk, 

i konservuar; Peshk, jo i gjallë; Fileto peshku; Ushqime të gatuara nga peshku; Peshk, në 

konservë [i konservuar (Am.)], Xhelatinë; Ushqim peshku për konsum njerëzor; Shkuma 

(Peshk -); Vezë peshku, të gatuara; Mish; Mish i konsevuar; Koncentrate lëngu për gatim; 

Xhelatna frutash; Pulp frutash; Ushqim i shpejtë i bërë nga frutat; Xhelatna për ushqim; 

Karkalecë, jo të gjallë; Shpezë, jo të gjalla; Perime, të gatuara; Perime, të thata; Konserva 

perimesh; Perime, në konserva [të konsërvuara (Am.)]; Shkuma (Perime -); Sallata 

perimesh; Alga deti të thekura; Harenga; Aragosta, jo të gjalla; Xhem xhenxhefili; Jogurt; 

Preparate supash të perimeve; Gjalpë kakao; Plënc; Fruta të ngrira; Patatina; Theka 

patatesh; Fërgesa patatesh; Djath; Kaviar; Kefir [pije qumështi]; Humus [pastë leblebish]; 

Palcë kafshësh për ushqim; Vaj eshtrash, i ngrënshëm; Gjalpë kokosi; Vaj dhe yndyrë 

kokosi [për ushqim]; Kokos, i tharë; Vaj kokosi për ushqim; Xhem; Hudhër [e konservuar]; 
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Supa consommé; Karavidha, jo të gjalla; Kroketa; Krustacë; jo të gjallë; Farë djathi; 

Salmon; Karavidha gjembaçe, jo të gjalla; Ushqime të fermentuara nga perimet (kimchi); 

Mëlçi; Pate mëlçie; Vaj i farës së lirit për qëllime kulinare; Lecitin për qëllime kulinare; 

Thjerrëza, të konservuara; Vaj misri për ushqim; Bajame, të gatuara; Margarinë; 

Marmaladë; Qumësht; Fermentime (Qumësht -) për qëllime kulinare; Pije nga qumështi, 

dominuar nga qumështi; Prodhime qumështi; Koktej me qumësht; Hirrë; Midhje, jo të 

gjalla; Arra të gatuara; Fruta të gatuar; Fruta në konservë [të konservuar (Am.)]; Fruta në 

konservë [të konservuar (Am.)]; Sallata frutash; Vajra për ushqim; Ullinj, të konservuar; 

Vaj ulliri për ushqim; Vaj nga thelbi i palmës për ushqim; Vaj nga thelbi i palmës për 

ushqim; Pektinë për qilimë kulinare; Lëngje perimesh për gatim; Turshi perimesh 

(Piccalilli); Perime turshi; Këpurdha, të konservuara; Polen i përgatitur si ushqim; Salcë 

nga boronica e kuqe [kompot]; Vaj nga farat rapeseed; Rrush i thatë; Fara, të gatuara; 

Sardele, jo e gjallë; Sardele; Lakër turshi; Lëvozhga pemësh; Butakë, jo të gjallë; Proshutë; 

Krem; Vezë kërmilli për konsumim; Derrk; Dhjamë derri; Tranguj-deti, jo të gjallë; Vemje 

të krimbit të mëndafshtë, për konsumim njerëzor; Vaj susami për ushqim; Tahini [pastë nga 

fara e susamit]; Karkaleca; jo të gjallë; Fasule soje, të konservuara, për ushqim; Qumësht 

soje [zëvendësues qumështi]; Fara luledielli; të gatuara; Vaj luledielli për ushqim; Proshutë 

derri; Yndyrna të ngrënshme; Yndyrë e bardhë nga kafshët, për ushqim; Supa [Preparatë 

për gatim -); Peshk tuna; Tofu; Pure domatesh; Lëng domatesh për gatim; Zhardhok 

kërpudhash, të konservuara; Aloe vera e përgatitur për konsum njerëzor; Fole zogu të 

ngrënshme; Kafshë gjahu; Salsiçe; Salsiçe në brumë të rrahur; Mishra të ftohtë të pjekur; 

Preparate për gatimin e lëngjeve për supa; Qepë, të konservuara.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Niseshte tapioca dhe sago; Miell dhe 

preparate nga drithërat; Bukë, brumë dhe ëmbëlsira; Akullore; Sheqer, mjaltë; melasë; 

Maja, pluhur për gatim; Kripë, Mustardë; Uthull, salca; Erëza; Akull; Alga deti [salcë]; 

Glikanxo; Aromatizues, përveç për vajra esencialë; për pije; Aroma, përveç për vajra 

esencialë; Miell gruri; Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për torta; Pluhur për gatim; 

Pluhur për torta; Uthull birre; Agjentë trashës për gatim; Akullore (Agjentë lidhës për -); 

Ushqim me fasule; Karamele; Simite; Bukë; Bukë pa maja, Sanduiçë; Biskota petit-beurre; 

Hamburgerë me djahtë [sanduiç]; Chow-chow [salcë]; Chutney [salcë]; Kuskus [semolina]; 

Këri [erëz]; Pudingje; Shkuma (Dezert -) [ëmbëlsirë]; Çaj i ftohtë; Ëmbëlsira kikirikësh; 

Esenca për ushqime, përveç esencave eterike dhe vajrave esencialë; Uthull; Brumë supe; 

Zbutës mishi, për qëllime të përdorimit shtëpiak; Pite mishi; Salca mishi; Marcipan; Salca 

frutash; Mbështjellje me perime; Mjaltë royal jelly; Xhelatna frutash [ëmbëlsira]; Grizë 

misri; Elb i pastruar; Miell elbi; Elb (i shtypur); Patatina [produkte drithërash]; Preparate 

drithërash; Ushqim i shpejtë me bazë drithërash; Salca; Karafil [erëz]; Glukozë për qëllime 

kulinare; Aditivë gluteni për qëllime kulinare; Semolina; Drithë i shtypur për konsum 

njërëzor; Theka drithërash; Hallvë; Maja; Mjaltë; Xhenxhefil [erëz]; Jogurt i ngrirë [akuj 

ëmbëlsirë]; Kafe; Kafe artificiale; Preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafes; 

Aromatizues kafe [aromatizues]; Pije të bazuara në kafe; Kakao; Produkte të kakaos; Pije të 

bazuara në kakao; Kaperi; Karamele; Miell patatesh; Gomë për përtypje; Keçap; Kripë për 

gatim; Kripë për konservim të ushqimeve; Biskota të thata; Infuzione, jo medicinale; Krem 

tortesh [krem mbulues]; Barishte kopshti, të konservuara [erëza]; Pluhur torte; Kurkum; 

Jamball [ëmbëlsirë]; Shkop jamballi [ëmbëlsirë]; Vaj i farës së lirit për qëllime kulinare 

[erëz]; Misër, e bluar; Misër, i pjekur; Theka misri; Miell Misri; Makarona; Macaroons 

[brumë]; Maltozë; Malt për konsum njërëzor; Ëmbëlsira bajamesh; Marinada; Marcipan; 
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Pastë bajamesh; Majonez; Ujë deti për gatim; Miell; Ushqime të miellzuara; Sirup nga 

kallami i sheqerit; Qull, me bazë qumështi; për ushqim; Pije kafe me qumësht; Pije kakao 

me qumësht; Pije çokollate me qumësht; Glazurë përshute; Produkte të miellzuara; 

Arrëmyshk; Musli; Ushqim më bazë drithrash; Vakte të përgatitura me bazë në brumë supe, 

Thërmija buke; Pite të mbushura; Torta “mooncake”; Tableta [ëmbëlsira]; Pesto [salcë]; 

Petit fours [tortë]; Palpeta; Piper; Kek me xhenxhefil; Mint për ëmbëlsira; Karamele me 

pepermint; Piperë [erëza]; Pica; Propolis; Shirita dritherash me përmbajtje të lartë 

proteinash; Kokoshka; Quiche; Ravioli; Torta me oriz; Ushqim i shpejtë me bazë në oriz; 

Salcë turshish [salcë]; Akull, natyral apo artificial Kafe (E papjekur -); Sharfran [erëz]; 

Niseshte sago; Krem i rrahur (Preparate për mpiksje -); Salca për sallata; Maja; Çokollatë; 

Çokollatë për pije; Shkuma (Çokollate -); Kombinim erëzash Allspice; Kripë selinoje; 

Simite; Miell mustarde; Pastë e fasuleve të sojës [salcë]; Miell soje; Salcë soje; Sherbet 

[akuj]; Salca [salca]; Shpageta; Pluhra për akullore; Sodë gatimi [bikarbone ose sodë për 

qëllimë të gatimit]; Niseshte për ushqim; Glikanxo; Sushi; Ëmbëlsues (Natyral -); Sallatë 

vegjetariane Tabbouleh; Tako; Tapiokë; Miell tapioke; Çaj; Fermentime për pasta/salca; 

Pasta ushqimi të miellzuara; Salcë domatësh; Torta; Tortilla; Aromatizues vanilla për 

qëllime kulinare; Vanillin [zëvendësues vanille]; Waffles [brumë]; Krem tartari për qëllime 

kulinare; Embrion gruri për konsum njerëzor; Materiale lidhëse për salsiçe; Preparate 

aromatizuese për ushqim; Chicory [zëvendësues për kafe]; Kanellë [erëz]; Gluten i 

përgatitur si ushqim; Sheqer; Pralina; Ëmbëlsira për dekorimin e pemëve të vitit të ri; 

Peksimadhe.   

31  Të mbjella të papërpunuara agrikulturore dhe të kulturës ujore; Produktet e 

hortikulturës dhe kulturës ujore; Fara dhe drithëra të papërpunuara; Fruta dhe perime të 

freskëta; barishte të freskëta; Bimë dhe lule natyrale; Zhardhokë, fidanë dhe fara për 

mbjellje; Kafshë të gjalla; Artikuj ushqimor dhe pije për kafshë; Malt; Prodhime 

agrikulturore, hortikulutore dhe pyjore dhe drithëra të papërfshra në klasa tjera; Bishtaja; 

Fara.  

32  Birra; Ujë dhe pije tjera jo-alkoolike të gazuara dhe minerale; Pije frutash dhe lëngje 

frutash; Sirupë dhe përbërës tjerë për përgatitjen e pijeve; Pije jo-alkoolike; koncentrate; 

Sirupe dhe pluhur për përgatitjen e pijeve/lëngjeve; Ujë mineral dhe të gazuar; Pije tjera jo-

alkoolike; Pije energjike, pije isotonike, pije hipertonike, pije hipotonike; Pije dhe lëngje 

frutash dhe perimesh; Pije frutash të ngrira, të pa-gazuara, jo-alkoolike; Pije të pasuruara 

me vitamina (jo për shkaqe mjekësore); Birra; Birra jo-alkoolike.  

33  Pije alkoolike (përveç birrës).   

34  Duhan; Prodhime duhani; Zëvendësues duhani jo për shkaqe mjekësore; Cigare; Cigare 

të vogla; Puro; Makina xhepi për mbështjelljen e cigareve; Tuba cigaresh; Filterë cigaresh; 

Letër cigaresh; Cigare elektrike; Tretës të lëngshëm për përdorim në cigare elektrike; 

Shkrepëse dhe sende për duhanpirës  

35  Reklamim, Reklamim, përveç për makina ose kamionë; Menaxhimi i biznesit; 

Administrimi i biznesit; Shërbimet e agjencisë import-eksport; Organizimi, funksionimi 

dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave të stimulimeve; shërbimet e shitjes 

me pakicë dhe shërbimet online me pakicë që lidhen me shitjen e aparaturave dhe 

instrumenteve shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, optike, matëse, 

sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), aparate dhe instrumente për shpëtim dhe mësim, 

aparate dhe instrument për përçimin, ndalimin/lëshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparatura për regjistrimin, transmetimin 
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ose riprodhimin e zërit ose imazheve; Shitja me pakicë dhe shitja me pakicë përmes 

internetit, që kanë të bëjnë me shitjen e mallrave, si bartës magnetik të të dhënave, disqe 

regjistrimi, kompakt disqe, pranues televiziv, DVD dhe media të tjera dixhitale për 

regjistrim, mekanizma për aparate që punojnë me monedha hekuri, arka, makina 

llogaritëse, pajisjet për përpunim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik, aparatet 

për shuarjen e zjarrit, aparatet për transmetimin e tingullit ose imazheve, aparatet e 

telekomunikacionit, aparatet mobile të telekomunikacionit, pajisje mobile të 

telekomunikimit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë përmes 

internetit të ndërlidhura me shitjen e aparateve dhe instrumenteve dixhitale të 

telekomunikacionit, tablete dixhitale, pajisje kompjuterike, aplikacionet kompjuterike, 

softuer kompjuterik që mund të shkarkohet nga interneti, softuerë kompjuterikë të 

regjistruar, aplikacioneve softuerike, aplikacioneve softuerike për mobilë, aplikacione të 

shkarkueshme për pajisje multimediale, lojërat kompjuterike, softuer i lojërave 

kompjuterike, programet e lojërave kompjuterike, PDA-të (Asistentë digjitalë personal); 

Shitja me pakicë dhe shitja me pakicë në internet në lidhje me shitjen e mallrave siç janë 

asistentë personalë dixhitalë, telefona celularë, llaptopë, aparate të rrjetit të 

telekomunikacionit, kontrollues të softuerit për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet 

e telekomunikacionit, veshje mbrojtëse, helmeta mbrojtëse, pranues televiziv, pranues, 

aparate të sistemit global të pozicionimit (GPS), aparate satelitore të navigacionit, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Softuer kompjuterik i regjistruar në CD-ROM, përveç për 

makina ose kamionë, kartela SD (karta dixhitale të sigurta), sy qelqi, syze (optikë), syze 

dielli; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shërbime online me pakicë që lidhen me shitjen e 

syzeve mbrojtëse dhe kutive për to, lente kontakti, kamera, objektivë për aparate, MP3 

pajisje, shirita audio, kaseta audio, disqe audio, kaseta audio-video, audio-video disqe, 

videokaseta, video disqe, CD-të, DVD-të, publikime elektronike të shkarkueshme, skedarë 

imazhesh të shkarkueshëm, skedarë muzikorë të shkarkueshëm, jastekë për mausë, magnet, 

këllëf të telefonave celularë, Shitje me pakicë dhe shitje me pakicë në internet në lidhje me 

shitjen e mallrave, siç janë komplete për bisedë pa duar për telefonat, Kartat magnetike të 

koduara, Kartat e koduara, aplikacione për telefonat celularë, Softuer për telekomunikacion, 

softuer për përpunimin e transaksioneve financiare, Buletini kompjuterik dhe tabelat e 

mesazheve, Bateritë elektrike, përveç atyre për makina ose kamionë, karrikuesit e baterive, 

përveç atyre për makina ose kamionë; alarmet e sigurisë, kamerat e sigurisë, aparatet 

paralajmëruese të sigurisë, aparatet e kontrollit të sigurisë, aparatet vëzhguese të sigurisë, 

programet kompjuterike për siguri; Shitjet me pakicë dhe shitjet pakicë në internet të 

mallrave, e që janë softuer kompjuterik për siguri, SIM kartela, antena, Alarmet, kabllot 

elektrike, Aparatet dhe instrumentet e kimisë, Programet operative kompjuterike të 

regjistruara  Pajisjet periferike kompjuterike, Pajisjet e përpunimit të të dhënave, Aparat 

diagnostikues jo për qëllime mjekësore, matës të distancës; shitjet me pakicë dhe shitje me 

pakicë në internet të mallrave, siç janë aparatet për regjistrimin e distancës, tonet të 

shkarkueshme për zile të telefonave celularë, Etiketat elektronike për identifikimin e 

mallrave; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shërbimet e shitjes me pakicë në internet lidhur 

me shitjen e etiketave elektronike për mallra, okularë, syze për sport, karta identiteti 

magnetike, aparate ndërlidhëse, altoparlantë, media magnetike të të dhënave, instrumente 

matematikore, modemë, aparate televizive për qëllime mjekësore, transmetues të 

telekomunikacionit, letër, karton, material të shtypur, fotografi, material biroteknik; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime online të shitjes me pakicë të lidhura me shitjen 
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e materialeve të zyrës, material udhëzues dhe mësimor, material të paketimit, pajisje 

arsimore, vegla të shkrimit, instrumente të shkrimit, materiale të shkrimit, libra, katalogë, 

kartela, manuale të udhëzimeve, revista, pamflete, botime periodike, kalendarë, ditarë, 

etiketa, harta, botime të shtypura, kartolina, postera, tarifa të shtypura, formularë të shtypur; 

Shitje me pakicë dhe shitje online me pakicë në lidhje me artikuj vijues: Veshje, mbathje 

dhe kapela, mjete shtëpiake ose enë kuzhine dhe kontejnerë, enë, enë të tavolinës, Aparat 

për qëllime gatimi, Takëm tavoline, pirunë dhe lugë, Artikuj për qëllime pastrimi, artikuj 

për kopshtari, Bizhuteri, Instrumentet orologjike dhe instrumente të tjera kronometrike, 

instrumente muzikore, aparate ndriçimi, përveç për makina ose kamionë; Shitjet me pakicë 

dhe shitje online me pakicë në internet që kanë të bëjnë me: tekstilet, përveç për makina ose 

kamionë, mallra të tekstilit shtëpiak, mobilje, pajisje, çanta, bagazh, vegla të tualetit, 

kozmetikës, farmaceutikës, preparatet pastruese; Shitjet me pakicë dhe shitje me pakicë në 

internet në lidhje me shitjen e: lojërave dhe gjësendeve për lojë, artikujve gjimnastikorë, 

artikujve sportivë, pajisjeve sportive, mish, peshk, pula, mish të shtazëve të egra, ushqim, 

artikuj ushqimor, artikuj nga ëmbëltorja, ëmbëlsira, mallra të pjekura, produkte ushqimore, 

fruta, lule, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, birra, ujë mineral, ujë të gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike, pije alkoolike; Shitje me pakicë dhe shitje me pakicë në internet në lidhje me: 

terminale interaktive me ekran me prekje, shkopinj për selfie (monopode të dorës), unazat 

të zgjuara, aparate për telefona të mençur, Orë të mençura; Shitje me pakicë dhe shitje me 

pakicë në internet në lidhje me shitjen e: automjeteve tokësore, përveç makinave ose 

kamionëve, karburante, materiale ndërtimi, hekurishte, komponente elektronike; 

Menaxhimi i biznesit të shitoreve me pakicë; Rregullimi i abonimeve për shërbimet e 

telekomunikacionit (për të tjerët); Përpilimi dhe sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Hartimi i statistikave; Analiza e kostos; Organizimi i garave për 

qëllime reklamimi; Konsulencë për punësim; Agjencitë e punësimit; Sigurimi i 

informacionit për punësim; sigurimi i informacionit për punësim në lidhje me skemat e 

programeve rinore; Administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët (shitore për këshillim të 

konsumatorëve), përveç shërbimeve të ndërlidhura me makina ose kamionë; Anketa të 

opinionit publik; Rekrutimi i personelit; Shërbimet e krahasimit të çmimeve; Shërbimet e 

prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Qira dhënia 

e hapësirës për reklamim), përveç shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë; 

Qiradhënia e kohës për reklamim në media të komunikimit, përveç shërbimeve që kanë të 

bëjnë me makina ose kamionë; Përkrahja e shitjeve për të tjerët, përveç shërbimeve që kanë 

të bëjnë me makina ose kamionë; Kërkimi i sponsorizimit; Negocimi i kontratave të 

biznesit për të tjerët; Informatë dhe konsulencë në të gjitha lëmitë e lartpërmendura, përveç 

shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë; Informata dhe konsulencë në lidhje 

me shërbimet e sipërpërmendura, të ofruara përmes internetit nga një bazë kompjuterike 

ose nga interneti, përveç shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë; Informata 

dhe shërbime këshilluese në lidhje me të gjitha shërbimet e lartpërmendura, të ofruara 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit, përveç shërbimeve që kanë të bëjnë me makina 

ose kamionë; Përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike, 

Analiza e kostos, Shërbimet e prokurimit për të tjerët [Blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera], Faturimi, Parashikimi ekonomik, Informatat afariste, Administrimi 

komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, Konsulencë për 

menaxhimin e biznesit dhe organizimit, Hetim biznesi, Informatat afariste, Vlerësim i 
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biznesit; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese, përveç 

shërbimeve që kanë të bëjnë me makina ose kamionë, përpilimi i informatave në bazat e të 

dhënave kompjuterike, përveç shërbimeve që lidhen me makina ose kamionë, organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale dhe reklamuese, përveç shërbimeve që kanë të 

bëjnë me makina dhe kamionë, Auditimi i bizneseve, Hulumtimi i tregut dhe anketat e 

opinionit publik, Përgatitja e listës së pagave; Menaxhimi i afarizimit ose funksioneve 

komerciale të një ndërmarrjeje industriale ose komerciale.  

36  Sigurimi, tjetër nga shërbimet e lidhura me veturat dhe kamionët; Shërbime financiare, 

tjera nga shërbimet në lidhje me veturat dhe kamionët; Çështje monetare; Çështje të 

patundshmërive; Analiza financiare, aktivitet bankar; Zyra e Kredive, Vlerësime fiskale, 

Fonde të përbashkëta, Krijimi dhe menaxhimi i fondeve investuese dhe njësive të trustit dhe 

menaxhimi i transaksioneve financiare të ndërlidhura me to; Blerja, shitja ose brokerimi i 

tregtisë së patundshmërisë për fonde investuese dhe njësi të trustit; Marrja përsipër dhe 

bashkimet e bizneseve të natyrës së njëjtë ose të ngjashme, përfaqësimi i bizneseve të tjera 

të ngjashme me objektiva të ngjashme të biznesit, duke i mundësuar bizneseve të tilla të 

veprojnë si pjesëmarrës ose garantues, dhe të kenë opsionin e krijimit të filialeve; 

Prokurimi në fushën e menaxhimit të premisave banuese dhe komerciale, Menaxhimi dhe 

zhvillimi i fondeve të ekuitetit, tjera nga fondet investuese, njësive të trustit dhe fondeve të 

privatizimit; investimeve kapitale, transferimit elektronik të kapitalit, Informacioni 

financiar, Vlerësimi financiar [sigurimi, aktiviteti bankar, patundshmëri], Këshillë 

financiare, Garanci financiare, Menaxhim financiar, Shërbime financiare, tjera nga 

shërbimet e lidhura me vetura dhe kamionë, Sponsorizim financiar, Garanci, Hipotekë 

bankare, Informacion i sigurimit, Investime të fondeve, Agjenci e patundshmërive, 

Shërbime të konsulencës në lidhje me sigurimin; Blerje me këste (financim), tjetër nga 

shërbimet e lidhura me vetura dhe kamionë; Blerje dhe blerje me këste, tjetër nga shërbimet 

e lidhura me vetura dhe kamionë, Shërbime të kartelave të kreditit; Financimi i blerjes me 

këste, tjetër nga shërbimet e lidhura me vetura dhe kamionë, Brokerim i aksioneve, çështje 

të patundshmërisë, Menaxhim dhe brokerim i patundshmërisë, Vlerësime fiskale, 

Vlerësime të patundshmërive; Aktivitet i nënshkrimit online, Transaksione të valutave të 

huaja, Fonde pensionale; sigurim dhe shërbime nënshkruese; Sigurim nënshkrues i jetës, 

Brokerim i sigurimit, Konsulencë e sigurimit, Ofrim i informatave financiare përmes një 

web-faqe, Rregullimin e dhënies me qira të patundshmërive, Qiraja e zyrave 

[patundshmërive], Mbledhja e qirasë, Qiraja e ndërtesave të apartamenteve banesore; Qiraja 

e apartamenteve, Huatë [financiare], kreditimi kundër sigurisë, Agjencitë e 

patundshmërive, Këmbimi i parasë, truste, Administrimi i patundshmërisë, nënshkrimi i 

sigurimit në aksidente, Lëshimi i instrumenteve negociuese, Shërbime të tregtisë me letra 

me vlerë; Blerja dhe lëshimi i letrave me vlerë dhe ofrimi i shërbimeve në lidhje me to; 

Ruajtja dhe magazinimi i letrave me vlerë (dokumenteve), blerja dhe shpengimi i letrave 

me vlerë dhe pagesa e dividentave pas kësaj, konsulencë në lidhje me letrat me vlerë 

tregtimin, qoftë blerjen apo shitjen e letrave me vlerë, Brokerimi dhe tregtimi i letrave me 

vlerë, Brokerimi i tregtimit të letrave me vlerë, Lëshimi i kartelave të kreditit, Rregullimi i 

financimit për projekte të ndërtimit, Pastrimi, financiar, Konsulencë në lidhje me shërbime 

financiare; Agjenci të mbledhjes së borxhit (faktoring), aktivitet bankar nga shtëpia, 

pastrimi, rritja e fondeve bamirëse, organizimi i mbledhjeve, shërbime të likuidimit të 

biznesit (çështje financiare), shërbime të pagesës së pensionit, shërbime të depozitave të 

sigurta, ruajtja e depozitave të sigurta; Shërbime të agjencisë për bonot; Shërbime të 
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agjencisë për letra me vlerë; Shërbime të agjencisë për këmbim të parasë; Agjenci ose 

brokerim i dhënies me qira të tokës; Rikuperim i borxhit; Agjenci në fusha të bonove dhe 

letrave të tjera me vlerë; Shërbime të aktivitetit bankar elektronik; Procesimi elektronik i 

pagesave përmes një rrjeti global të kompjuterave; Shërbime filantropike në lidhje me 

donacione monetare; Informacion në fushat e aktiviteti bankar dhe sigurimit; Informacion 

dhe konsulencë e ofruar përmes rrjeteve të telekomunikimit, në fushat e aktivitetit bankar 

dhe sigurimit.   

37  Ndërtimi i ndërtesave; Riparimet, përveç shërbimeve të lidhura me vetura apo kamionë; 

Shërbime instalimi; Furnizim, montim, komisionim, servisim, përveç shërbimeve të lidhura 

me vetura apo kamionë; mirëmbajtje dhe inspeksion, riparim apo riparim kapital i 

makinerive dhe pajisjeve për stacione të energjisë elektrike, termocentraleve, impianteve 

kimike apo petrokimike, impianteve për trajtimin e ujërave të zeza dhe impianteve për 

trajtimin dhe/apo hedhjen e formave të ndryshme të plehrave; Shërbime për modifikim dhe 

shndërrim të makinerive; Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i makinerive; Dizajn 

arkitekturor, Mbikqyrje e ndërtimit të ndërtesave, Konsulencë ndërtimor, Mirëmbajtje dhe 

riparim i pajsijeve kompjuterike (harduer), Informacion ndërtimi; Ndërtim i ndërtesave; 

Ndërtim i inxhinierisë civile; Shërbime ndërtimi; Ndërjmetësim në fushën e investimit në 

ndërtimtari; Inxhinieri e lidhur me ndërtime kapitale, bravandreqje, riparim i drynjve  të 

sigurisë; shërbimeve lidhëse, restorimi dhe mirëmbajtja e mobiljeve, ngrohja, sistemi 

hidraulik, riparimi dhe instalimi i pajisjeve ngrohëse, Riparimi, Inspektimi dhe testimi i 

pajisjeve të dedikuara elektrike, Instalimi dhe riparimi i pajisjeve shtëpiake elektrike; 

Shfrytëzimi minerar i metaleve të çmuara; Nxjerrja minerare; Shërbime gurore; Shfrytëzimi 

minerar i gurëve të çmuar; Montimi, komisionimi, servisimi, mirëmbajtja, riparimi, 

restorimi dhe rinovimi i mjeteve të transportit tokësor ose nëntokësor dhe pajisjeve të 

transportit, pjesëve, komponentëve dhe aksesorëve të tillë, përveç për vetura apo kamionë; 

Servisimi, riparimi, mirëmbajtja, restorimi dhe rinovimi i makinerive dhe pajisjeve në 

fushën e energjisë nukleare, instalimi i makinerisë dhe pajisjeve në fushën e energjisë 

nukleare; Kryerja e inspektimeve, kontrolleve, testimeve dhe shqyrtimeve të makinerive 

dhe pajisjeve dhe objekteve në fushën e energjisë nukleare; Ndërtimi, ndryshimi dhe 

largimi i ndërtesave; Mirëmbajtja e pronës, Aktivitete dhe shërbime inxhinierike për 

investimin në ndërtimtari, në veçanti prokurimi dhe ofrimi i asistencës, vlerësimeve, 

këshillimit, rekomandimeve dhe opinioneve profesionale lidhur me përgatitjen sigurisë dhe 

ndërtimin e projekteve të ndërtesave dhe ofrimin e mbikqyrjes teknike; Kabllimin e 

ndërtesave për transmetime telekomunikative; Mirëmbajtja dhe riparimi i instalimeve 

elektrike; Instalimi i linjave telefonike; Instalimi dhe riparimi i antenave; Instalimi dhe 

mirëmbajtja e instalimeve fotovoltaike; Instalimi dhe riparimi i rrjeteve telekomunikative; 

Instalimi dhe riparimi i harduerit kompjuterik; Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i alarmit, 

drynjve dhe sefave; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e makinerisë elektrike dhe 

gjeneruese; Instalimi i pajisjeve komunikuese; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e 

kompjuterëve dhe pjesëve të kompjuterëve; Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e 

instalimeve industriale; Instalimi i sistemeve me energji solare; Instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i aparateve transmetuese; Konsulencë ndërtimore; Informim në fushën e 

ndërtimtarisë; instalimit dhe servisimit; Informim dhe konsulencë të ofruar nëpërmjet 

rrjeteve telekomunikative në fushën e ndërtimtarisë, instalimit dhe servisimit.  

38  Komunikime përmes telefonave, Qiramarrja e aparateve për dërgim të mesazheve, 

Transmetimi përfshihet në këtë klasë; Agjencitë e lajmeve, informative dhe agjencitë e 
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lajmeve, shërbimet e teletekstit, komunikimet e përfshira në këtë klasë, transmetimet 

satelitore, transmetime elektronike të të dhënave, mesazheve dhe informatave, përveç për 

vetura o kamionë; Shërbime për dhoma bisede në internet; Shërbime për biseda më zë 

nëpërmjet internetit; Komunikime përmes kompjuterëve, celularëve dhe të gjitha pajisjeve 

tjera elektronike, përveç për vetura apo kamionë; Ofrimi i forumeve online për komunikim; 

Ofrimi i linqeve komunikuese online që transferojnë përdoruesin e faqes në faqe të tjera 

locale dhe globale; Shërbime të rrjetit telekomunikues mobil; Shërbime të linjave fikse 

telekomunikuese; Shërbime transmetuese të kapacitetit të lartë [broadband]; Shërbime të 

komunikimit pa kabllo; Shërbime të komunikimit digjital; Shërbime të transmetimit; 

Transmetim televiziv; Shërbime të transmetimit lidhur me televizion me internet protokoll; 

Ofrimi I shërbimeve për qasje në televizion me internet protokoll; Shërbime për qasje në 

internet; Shërbime për email dhe mesazhe teksti; informacione telekomunikimi të ofruara 

nëpërmjet rrjeteve telekomunikuese; Shërbime të ofruesti të rrjetit; përkatësisht qiramarrja 

dhe disponimi i kohës së qasjes në rrjete dhe baza të të dhënave, në veçanti Interneti; 

Shërbime komunikacioni për qasjen e një bazë të të dhënave; Ofrimi i qasjes në baza të të 

dhënave; Qiradhënia e kohës së qasjes në një bazë të të dhënave kompjuterike; Operimi i 

një rrjeti të telekomunikacionit; Shërbime të tabelës së buletinit elektronik; Ofrimi i qasjes 

në regjistra të faqeve; ofrimi i qasjes në dokumente/seri për dëgjim [podcast]; Shërbime të 

dhomave të bisedës për rrjete sociale; Ofrimi i forumeve online; Forume për rrjete sociale; 

Ofrimi i lidhjeve elektronike telekomunikuese; Shërbime të drejtimit dhe kryqëzimit të 

telekomunikacionit; Qiramarrja e pajisjeve të telekomunikacionit; Ofrimi i qasjes në baza të 

të dhënave kompjuterike në fushën e rrjeteve sociale, prezentimeve sociale dhe takimeve 

online; Shërbimi informimi dhe këshilluese lidhur me cilindo nga shërbimet e 

lartpërmendura; Shërbime informimi dhe këshilluese lidhur me cilëndo nga shërbimet e 

ofruara online nga një bazë e të dhënave kompjuterike apo nga Interneti; Shërbime 

informimi dhe këshilluese lidhur me shërbimet e lartpërmendura të ofruara përmes një rrjeti 

të telekomunikacionit; Transmetimi televiziv kabllor; Komunikimi nëpërmjet telefonëve 

celularë; Komunikimi nëpërmjet terminaleve kompjuterike, përveç shërbimeve të lidhura 

me vetura apo kamionë; Komunikimi përmes rrjeteve të fibrave optik; Komunikimi përmes 

telefonit; Transmetimi i ndihmuar nga kompjuterët i mesazheve dhe imazheve; Shërbime të 

tabelës së buletinit elektronik [shërbime të telekomunikacionit]; Transmetimi i postës 

elektornike; Transmetimi i faksimilës; Informacioni mbi telekomunikacionin; Dërgimi i 

mesazheve; Shërbime “paging” [radio, telefon apo mjete tjera të telekomunikimit 

elektronik]; Ofrimi i dhomave të bisedave në internet; Ofrimi i kanaleve të telekonumikimit 

për shërbime të teleshopingut; Ofrimi i lidhjeve telekomunikative në një rrjet global 

kompjuterik; Ofrimi i qasjes së përdoruesve në rrjete globale kompjuterike; Transmetimi i 

radios; Qiramarrja ose koha e qasjes në rrjete globale kopjuterike; Qiramarrja e aparateve 

për dërgim të mesazheve; Qiramarrja e modemëve; Qiramarrja e telefonëve; Transmetimi 

satelitor; Shërbime të telekonferencës; Komunikimi përmes telegramit; Shërbime 

telefonike; Shërbime teleks; Transmetimi i fajllave elektronik; Transmetimi online i 

kartolinave; Transmetimi i telegramëve; Shërbime të mesazheve zanore; Agjencitë e 

lajmeve; Transmetimi pa kabllo; Shërbime të telekomunikacionit; Shërbime të komunikimit 

mobil; Shërbimeve të portave të telekomunikacionit; Portale të internetit, postë elektronike 

dhe mesazhe; Shërbime informacioni lidhur me telekomunikacionit; Informacion dhe 

konsulencë të ofruar nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit në fushën e 

telekomunikacionit.  



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

170 

 

39  Transporti, përveç me vetura apo kamionë; Paketimi dhe magazinimi i mallrave, përveç 

veturave apo kamionëve; Aranzhmane udhëtimi, përveç për vetura apo kamionë; Transport 

dhe ruajtje, përveç për vetura apo kamionë; Rimorkimi, përveç për vetura apo kamionë; 

Ndihmë për prishje të automjetit [rimorkim]; Dërgesa të parcelave; Dërgesa të mallrave; 

Dërgesa të gazetave; Qiramarrja e varkave; Rikuperimi i anijeve; Akull-thyerja; Dërgesa e 

luleve; Ndërmjetësues i transportit të mallrave; Transportimi i mallrave [Carting]; 

Ndërmjetësim i transportit, përveç për vetura apo kamionë; Shërbime të largimit; 

Magazinim i varkave; Magazinim i mallrave; Paketim i mallrave; Shkarkim i ngarkesave; 

Informata të magazinimit; Shërbime të futjes në shishe; Ndërmjetësim i transportit të 

mallrave; Vendosja e pullave postare; Bartja e valixheve, mallrave apo materialeve tjera; 

Transporti ambulativ; Shërbime korrieri [mesazhe apo mallra]; Pilotim; Qiramarrje e 

avionëve; Transportim përmes ajrit; Transportim i mobiljeve; Shërbime korrieri; 

Magazinim fizik i dokumenteve apo të dhënave të ruajtura elektronikisht; Transporti 

përmes gypave; Shoqërimi i udhëtarëve; Qiramarrja e rimorkiove me motor; Rezervime 

udhëtimi; Rezervimi dhe prenotimi i udhëtimit, përveç për vetura apo kamionë; 

Rikuperimi; Operacione shpëtimi [transport]; Ndërmjetësim i anijeve; Operimi i mbylljeve 

të kanaleve; Transport detar; Ngarkim/shkarkimi; Transporti me tramvaj; Transporti lumor; 

Transporti hekurudhor; Transporti me traget; Transporti me lundër; Transporti me varkë; 

Transporti dhe magazinimi i plehrave; Transporti i gjërave me vlerë; Logjistika e 

transportit, përveç për vetura dhe makina; Rikuperimi nën-ujor; Vizitat [turizëm]; 

Transporti i mallrave [dërgimi i mallrave]; Informacioni i trafikut; Qiramarrja e varkave; 

Qiramarrja e garazhave; Qiramarrja e ngrirësve; Qiramarrja e kamionëve (Hekurudhë -); 

Qiramarrja e ngrirësve të ushqimit; Qiramarrja e kontenjerëve të magazinimit; Qiramarrja e 

depove; Qiramarrja e parkingut; Qiramarrja e kuajve; Qiramarrja e karrigeve me rrota; 

Qiramarrja e kostumeve për zhtyje të thella; Qiramarrja e zileve për zhtyje; Shpërndarja e 

elektricitetit; Shpërndarja e elektricitetit në shtëpi familjare; Shpërndarja e energjisë; 

Shpërndarja e ujit; Qiramarrja e vagonit hekurudhor; Shërbime të bartjes së mallrave nga 

anija në anije; Furnizim uji; Ri-lundrim i anijeve; Dërgim i mallrave me porosi me postë.  

40  Trajtimi i materialeve, në veçanti metaleve dhe plastikave; Prodhimi i energjisë; 

Trajtimi i vajit dhe gazit; Dekontaminimi i materialeve të rrezikshme; Shkatërrimi i 

mbetjeve, Riciklimi i mbetjeve, Djegia e mbetjeve, Trajtimi i mbetjeve, Klasifikimi i 

mbetjeve. Qiradhënie e pajisjeve për gjenerim të energjisë; Gjenerimi i elektricitetit nga 

energjia solare; Përgatitja e qarqeve elektronike nga modelet energjike në sipërfaqe; 

Shërbimet e informimit dhe këshillimit lidhur me të gjitha ato që kanë të bëjnë me 

gjenerimin e elektricitetit; Prodhimi i energjisë termike, nxehtësisë dhe avullit; gjenerimi 

dhe trajtimi i gazit; gjenerimi dhe trajtimi i ujit; Mbulesa me metal [jo ngjyrosja]; Aplikimi 

i shtresave rezistente nga përdorimi në metale dhe plastika; Aplikimi i shtresave rezistente 

nga përdorimi në komponentë inxhinierik; Aplikimi i shtresave mbrojtëse në makineri dhe 

vegla; Libërlidhje; Prerje e pëlhurave; Ndryshime në pëlhura; Rrobaqepësi me porosi; 

Qepje fustanash; Shërbime ngjyrosëse; Gravimi; Hidroizolimi i pëlhurave; Konservimi i 

ushqimit dhe pijeve; Vendosja e kornizave në art; Galvanizimi; Bluarja; Prerja e çelësave; 

Veshja me plastikë të tejdukshme; Përpunimi i lëkurës; Informimi për trajtimin e 

materialeve; Lustrimi i letrës; Printimi fotografik; Printimi; Procesimi i vajit; Qiramarrja e 

aparateve për kondicionim të ajrit; Saldimi; Trajtimi i pëlhurave; Trajtimi i mbetjeve; 

Shërbime të saldimit; Përpunimi i drurit; Informimi dhe këshillimi lidhur me shërbimet e 

lartpërmendura; shërbime informimi dhe këshillimi lidhur me shërbimet e lartpërmendura 
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të ofruar online nga një bazë e të dhënave kompjuterike apo Interneti; shërbime informimi 

dhe këshillimi në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të ofruara nga një rrjet i 

telekomunikacionit; informimi në fushën e prodhimit me porosi; informimi dhe konsulenca 

e ofruar nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit në fushën e prodhimit me porosi.  

41  Edukim, ofrimi i trjanimeve, argëtim dhe aktivitete sportive, përveç atyre lidhur me 

vetura dhe kamionë; Konviktë, shërbime grupore (argëtim ose edukim); Drejtimi i muzeve, 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative, përveç atyre që lidhen me 

makina ose kamionë, Organizimi dhe realizimi i punëtorive [trajnimi], Operimi i llotarive, 

Qiraja e terreneve sportive, Shërbimet arsimore të ofruara nga shkollat, Trajnimi, 

Organizimi i shfaqjeve [shërbime financuara], studiot e filmit, prodhimi i filmave 

kinematografikë, raportimi i përfshirë në këtë klasë, shërbimet e parkut të çlodhjes, 

fotografitë, lehtësime të golfit (sigurimi i); Përkthimi dhe interpretimi; Aktivitete për 

trajnimi dhe edukimi. Edukimi, ofrimi i trajnimeve dhe argëtimit, Aktivitete sportive dhe 

kulturore, përveç atyre që lidhen me makina ose kamionë; Shërbime të trajnimit 

profesional, përveç atyre që lidhen me makina ose kamionë; filmim; Informacion mbi 

arsimin; Informacione rekreative; Rikualifikimi profesional; Udhëzime profesionale 

[këshilla për arsimim ose trajnim]; Shërbimet e librarive; Klubet e natës; Shërbimet e 

kampit sportiv; Bibliotekat; Argëtim; Shërbimet me valë disko; Shërbimet e përkthimit të 

gjuhës; Shërbimet e klubit të shëndetit, shërbimet e klubit të palestrës; Shërbime me trener 

personal [tajnime palestre]; Shërbimet e kopshtit zologjik; Interpretimi i gjuhës së shenjave; 

Drejtimi i  klasave për palestër; Raportimi fotografik; Instruksionet gjimnastike; Shërbime 

të kaligrafisë; Shërbimet e kompozimit muzikor; Shërbime të renditjes, përveç qëllimeve të 

reklamimit; mikrofilmimit; Modelimi për artistët; Editimi i videokasetës; Shërbimet e 

orkestrës; Organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime argëtimi; Edukimi fetar; Shërbime 

për inçizime muzikore; Trajnimi i kafshëve; Organizimi i topave; Shërbimet edorëshkrimit; 

Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Marrja me qera e pajisjeve audio; Marrja 

me qera e aparateve ndriçuese për grupe teatrale ose studiot televizive; Qiratë e peizazhit; 

Marrja me qira e projektorëve dhe aksesorëve; Marrja me qira e fotografive të lëvizjes; 

Marrja me qera e radiove dhe televizioneve; marrja me qera e pajisjeve për lojra; Marrja me 

qera e lodrave; Marrja me qira e pajisjeve sportive, me përjashtim të automjeteve; Marrja 

me qera e terreneve sportive; Marrja me qera e pajisjeve të zhytjes; Marrja me qera e 

fushave të tenisit; Marrja me qera e skenës së teatrit; Marrja me qera e regjistrimeve të 

zërit; Marrja me qera e video kamerave; Prodhimin i videove; Marrja me qira e 

videokasetave; Marrja me qira e regjistruesve të videokasetave; Cirku.  

42  Shërbime dhe hulumtime teknologjike dhe dizajni i lidhur me to, përveç atyre të lidhura 

me vetura apo kamione;Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale;Dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik;Përditësimi i programeve kompjuterike, 

Konsultimi arkitekturor, Hulumtimi bakteriologjik, Hulumtimi biologjik, Ruajtja 

elektronike e të dhënave, Instalimi i softuerit kompjuterik, Studime klinike (hulumtime 

klinike), Analiza kimike, Inxhinieri, Testime klinike, Konsulencë për programe softuerike, 

Konsulencë për teknologji informative [TI], Shërbime të laboratorëve shkencorë, Rikthimi i 

të dhënave kompjuterike, Programimi kompjuterik dhe mirëmbajtja e programeve 

kompjuterike;Draftimi i ndërtimit;Dizajnimi;Kryerja e studimeve të projekteve 

teknike;Qiramarrja e softuerit kompjuterik;Dizajnimi i sistemeve kopmjuterike, Dizajnimi i 

softuerit kompjuterik, Hulumtimi shkencor, Hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve për të 

tjerët;Inxhinieri teknike për investimet në ndërtimtari;Konsulenca në fushën e 
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kompjuterëve, Shërbime dhe hulumtime teknologjike dhe dizajni i lidhur me to;Analiza dhe 

hulumtime industrial;Krijimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik, më 

përjashtimin shprehimor të shërbimeve kartografike;Shërbime të konsulencës 

ekonomike;Shërbime të hulumtimit ekonomik;Shërbime forenzike të lidhura me bazat e të 

dhënave, të dhënat, aparatet elektronike dhe/apo softuerin kompjuterik;Shërbime të 

modelimit matematikor;Shërbime të lobimit politik;Shërbime të survejimit rrugor;Shërbime 

të inspektimit të veturave;Parashkimi i motit, shërbime të rimarrjes/rikuperimit nga 

katastrofat;Ofrimi i informacionit mbi motin;Krijimi i hartave;Shërbime të enkriptimit dhe 

dekriptimit për qëllime komunikimi;Ofrimi i emrave të domenave;Qiramarrja dhe/apo 

shitja e kohës për qasje në baza të të dhënave kompjuterike apo shërbime të tjera 

kompjuterike;Shërbime të rimarrjes/rikuperimit nga katastrofat (Kompjuter -);Krijimi dhe 

zhvillimi i softuerit kompjuterik në lidhje me menaxhimin kreditor apo të riskut, 

institucioneve kreditore, bankingut, mbledhjes së borxheve, veturave, qendrave të thirrjeve, 

pastrimit të të dhënave, parandalimit të mashtrimit, verifikimit të identitetit, analizave 

gjeodemografike, ofrimi i informacioneve lidhur me bizneset apo konsumatorët apo 

procesimin e pagesave, analizimi i sistemeve kompjuterike, planifikimi i projekteve të 

ndërtimtarisë, krijimi dhe mirëmbajtja e uebfaqeve për të tjerët;Studime të projekteve 

teknike (survejim);Përditësimi i softuerit kompjuterik;Dizajni grafik;Hostimi i 

uebfaqeve;Shërbime dhe hulumtime teknologjike dhe dizajni i lidhur me to;Dizajnimi dhe 

zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik për zbatim industrial;Kalibrimi 

[matja];Modifikim i motit [cloud seeding];Qiramarrje e kompjuterëve;Draftimi i 

ndërtimit;Konsulenca në fushën e ruajtjes së energjisë;Konvertimi i të dhënave apo 

dokumentëve nga fizike në media elektronike;Konvertimi i programeve dhe të dhënave 

kompjuterike, përveç konvertimit fizik;Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi];Dyfishimi i 

programeve kompjuterike;Dizajnimi industrial;Instalimi i softuerit;Shërbime laboratorike 

(Shkencore -);Survejimi i tokës;Testimi i materialeve;Hulumtimi mekanik;Monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me qasje nga larg;Dizajnimi i paketimit;Ofrimi i shërbimeve 

kërkuese në internet;Ofrimi i informacionit dhe konsulencës shkencore në fushën e 

inxhinierisë mekanike;Kontrolli i cilësisë;Qiramarrja e serverëve për uebfaqe;Hulumtimi 

dhe zhvillimi për të tjerët;Survejimi;Hulumtimi teknik;Shërbimë TI;Pajisje për 

programimin e procesimit të të dhënave;Shërbime të ofrimit të qasjeve në aplikacione nga 

ofruesit e shërbimeve;Krijimi dhe mirëmbajtja e blogëve për të tjerët;Këshillime eksperte 

dhe opinione eksperte në lidhje me teknologjinë;Shërbime të qiramarrjes të lidhura me 

pajisjet dhe kopmjuterët për përpunimin e të dhënave;Shërbime teknike të lidhura me 

projektimin dhe planifikimin e pajisjeve për telekomunikacion;Hulumtimi i lidhur me 

teknikat e telekomunikacionit;Monitorimi i sistemeve të rrjetit në fushën e 

telekomunikacionit;Shërbime për përkrahje teknike të lidhura me telekomunikacionin dhe 

aparatet;Shërbime të sigurisë së të dhënave;Shërbime të sigurisë së të dhënave 

[firewalls];Hulumtim të lidhur me sigurinë;Shërbime të sistemeve për monitorimin e 

sigurisë kopmjuterike;Mirëmbajtja e softuerit kompjuterik lidhur me sigurinë kompjuterike 

dhe parandalimin e rreziqeve kompjuterike;Përditësimi i softuerit kompjuterik të lidhur me 

sigurinë kompjuterike dhe parandalimin e rreziqeve kompjuterike;Siguria e TI, mbrojtja 

dhe rikthimi;Konsulencë për sigurinë në internet;Programimi i programeve të sigurisë në 

Internet;Konsulencë profesionale lidhur me sigurinë kompjuterike;Konsulencë në fushën e 

softuerit për siguri;Analiza për mbrojtjen e të dhënave në rastet e rreziqeve të sigurisë 

kompjuterike;Dizajnimi dhe zhvillimi i sistemeve të sigurisë për të dhëna 
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elektronike;dizajnimi dhe zhvillimi i sistemve të sigurisë për të dhënat në internet;Shërbime 

për mbrojtjen nga viruset kompjuterike;Zhbllokimi i telefonave celularë;Informimi, 

këshillimi dhe konsulenca lidhur me shërbimet e lartpërmendura;Shërbime informimi dhe 

konsulence lidhur me shërbimet e lartpërmendura të ofruara online nga një bazë e të 

dhënave apo Interneti;Shërbime informimi dhe këshillimi lidhur me shërbimet e 

lartpërmendura të ofruara nëpërmjet një rrjeti të telekomunikacionit;Konsulencë dhe 

aktivitete inxhinierike dhe shërbime në fushën e inxhinierisë së transportit, hulumtimit, 

zhvillimit, planifikimit të projekteve dhe ndërtimit të mjeteve të transportit tokësor ose 

nëntokësor, përveç veturave apo kamionëve, por që zbatohet ndaj pajisjeve të transportit, 

komponentëve, pjesëve dhe aksesorëve përkatës;Testimi, matja dhe analizimi i lidhur me 

automjetet tokësore dhe nëntokësore, përveç veturave apo kamionëve, por që zbatohet edhe 

ndaj komponentëve, pjesëve dhe aksesorëve përkatës;Krijimi i softuerit kompjuterik të të 

gjitha llojeve në fushën e industrisë;Shërbime të inxhinierisë civile;Konsulencë teknike, 

përveç asaj të lidhur me vetura apo kamionë;Studime të projekteve inxhinierike;Testimi, 

autentifikimi dhe kontrolli i cilësisë;Konsulenca dhe inxhinieria në fushën e teknologjisë 

informative;Shërbime dizajnimi;Konsulencë dhe inxhinieri në fushën e inxhinierisë 

nukleare, hulumtimi, zhvillimi, dizajnimi, ndërtimi dhe instalimi i makinerisë dhe pajisjeve 

në fushën e inxhinierisë nukleare;Informimi në fushën e hulumtimit, zhvillimit dhe 

dizajnimit;Informimi dhe konsulenca e ofruar përmes rrjeteve të telekomunikacionit në 

fushën e hulumtimit, zhvillimit dhe dizajnit.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Akomodim i përkohshëm; Shërbime bari; 

Ofrimi i objekteve për kamping; Shërbime kampi për festa [banim]; Shërbime hotelierie; 

Motelë; Shërbime kujdestari me pagesë për kafshë në lokale të dedikuara; Furnizim 

ushqimi dhe pije; Kujdestari ditore [çerdhe]; Shtëpi pensionimi; Shtëpi për mysafirë; Shtëpi 

për turistë; Ofrimi i akomodimit të përkohshëm shtëpiak; Qiramarrja e aparateve për gatim; 

Qiramarrja e karrigeve, tavolinave, mbulesave për tavolina, qelqeve; Qiramarrja e 

ndërtesave të lëvizshme; Qiramarrja e pajisjeve për ujë; Qiramarrja e dhomave për 

mbledhje; Qiramarrja e tendave; Shërbime kafeterie; Kafeteri; Restaurantë; Bar mezesh, 

Shërbime restoranti vetë-shërbyes; Rezervime të përkohshme akomodimi; Rezervime 

hoteli; Rezervime pensionesh; Byro akomodimi [hotele, pensione].  

44  Shërbime mjekësore; Shërbime veterinarie; Kujdes higjienik dhe bukurie për qenie 

njerëzore dhe kafshë; Agrikulturë, hortikulturë dhe shërbime pyjore; Shërbime 

farmaceutike, Sanatoriume, Shërbime të llixhave, Spitale, Qiramarrje e pajisjeve mjekësore, 

Shërbime mjekësore, Shërbime këshilluese lidhur me shëndetin, Shërbime të klinikave 

mjekësore; Stomatologji, Shërbime të shtëpive për rikuperim shëndetësor; Shërbime 

këshilluese lidhur me shëndetin; Shërbime konsulente lidhur me kujdesin shëndetësor; 

Ofrimi i informacioneve lidhur me shërbimet mjekësore; Ofrimi i informacioneve për 

shëndetin.  

45  Shërbime ligjore; Asistencë ligjore për persona fizik dhe juridik në lidhje me aktivitetet 

e tyre biznesore; Shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pronës së prekshme dhe 

individëve; Shërbime të konsulencës për pronësi intelektuale; Licensimi i pronësisë 

intelektuale, Monitorimi i të drejtave të pronësisë intelektuale për  qëllime të konsulencës 

ligjore, Emri i domenave (Regjistrimi I -) [shërbime ligjore], Licensimi i softuerit 

kompjuterit [shërbime ligjore], Konsulencë për pronësi intelektuale, Shërbime për konteste 

gjyqësore; Menaxhim i të drejtave të autorit; Shërbime personale dhe shoqërore të ofruara 

nga të tjerët për të përmbushur nevojat e individëve, përkatësisht agjencive të adoptimit; 
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Shërbime për takime online; Kujdestaria për fëmijë; Përkrahje gjatë periudhës së zisë; 

Shërbime funerale; Shërbime për ushqimin e maceve [në mungesë të pronarit]; Shoqërimi; 

Qiramarrja e veshjeve; Shërbime shoqërimi për të vjetrit dhe ata me aftësi të kufizuara; 

Këshillimi në fushën e lidhjeve personale; Shërbime konsulence për parandalimin e krimit; 

Shërbime të agjencive për detektim; Shërbime për shëtitjen e qenve; Shërbime për 

përcjellje/sigurim; Informim për modë; Shërbime gjenealogjike; Shërbime kujdestarie; 

Qiramarrja e bizhuterive; Kujdestaria për shtëpi; Shërbime për rrjete sociale online; 

Shërbime lobimi, përveç për qëllime tregtare; Shërbime të byrosë për gjësende të humbura 

dhe të gjetura; Mirëmbajtja e listave për dhurata për martesë për përzgjedhje nga të tjerët; 

Shërbime ndërmjetësimi për konteste martesore; Mentorimi [shpirtëror]; Shërbime të 

rrjeteve sociale online të qasshme nga shkarkimi i aplikacioneve mobile; Shërbime të 

konsulencës për modë personale; Shërbime për shoping personal; Kujdestaria për kafshë; 

Shërbime të agjencive të shoqëruesve për evente; Planifikimi dhe aranzhimi i ceremonive 

martesore; Shërbime sigurie për mbrojtjen e pronave dhe individëve; Shërbime informimi 

dhe këshillimi të lidhura me shërbimet e lartpërmendura; Shërbime informimi dhe 

këshillimi të lidhura me shërbimet e lartpërmendura të ofruara online nga një bazë e të 

dhënave apo Interneti; Shërbime informimi dhe këshillimi të ofruara nëpërmjet një rrjeti të 

telekomunikacionit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/211 

(220) 27/02/2019 

(731) CPS Technologies, LLC 1 South 

Pinckney Street Madison, Wisconsin 53703 

, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  CLARIOS POWER SOLUTIONS 

 

 
     

 

(511) 9  “Bateri; Bateri galvanike; Bateri polimerike me jone-litiumi; Qelizat e 

karburanteve; Bateri që mbushen për automjetet elektrike; Pjesët dhe pajisjet për bateri; 

Mbushës për bateri; Voltmetër për bateritë elektrike për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; 

Vëzhgues baterish për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; Rrjet për bateri, kryesisht, rrjetet 

përcuese për bateri;  Pjesët përbërëse për bateri, kryesisht, kornizat e brendshme për 

qëllime të ofrimit të qëndrueshmërisë strukturore; Pjesët përbërëse të baterive, kryesisht, 

celsat e ajrosjes; Softuer i aplikacionit që shkarkohet në telefonë për përdorimin të 

vëzhgimit të baterive, diagnostifikimin e baterive, dhe  pajsijet e sigurisë së vëzhgimit të 

performancave të baterive; Softuer i aplikacionit të shkarkueshëm në mobilë për edukimin 

në lidhje me teknologjinë e baterive.”  

37  “Instalimet, mirëmbajtja, dhe riparimi i automjeteve me bateri; mbushja e automjeteve 

me bateri.”  
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(210) KS/M/ 2019/212 

(220) 27/02/2019 

(731) CPS Technologies, LLC 1 South 

Pinckney Street Madison, Wisconsin 53703 

, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  CLARIOS 

 

 
     

 

(511) 9  “Bateri; Bateri galvanike; Bateri polimerike me jone-litiumi; Qelizat e 

karburanteve; Bateri që mbushen për automjetet elektrike; Pjesët dhe pajisjet për bateri; 

Mbushës për bateri; Voltmetër për bateritë elektrike për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; 

Vëzhgues baterish për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; Rrjet për bateri, kryesisht, rrjetet 

përcuese për bateri;  Pjesët përbërëse për bateri, kryesisht, kornizat e brendshme për 

qëllime të ofrimit të qëndrueshmërisë strukturore; Pjesët përbërëse të baterive, kryesisht, 

celsat e ajrosjes; Softuer i aplikacionit që shkarkohet në telefonë për përdorimin të 

vëzhgimit të baterive, diagnostifikimin e baterive, dhe  pajsijet e sigurisë së vëzhgimit të 

performancave të baterive; Softuer i aplikacionit të shkarkueshëm në mobilë për edukimin 

në lidhje me teknologjinë e baterive.”  

37  “Instalimet, mirëmbajtja, dhe riparimi i automjeteve me bateri; mbushja e automjeteve 

me bateri.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/213 

(220) 27/02/2019 

(731) INNOTHERA TOPIC 

INTERNATIONAL 22 avenue Aristide 

Briand, 94110 Arcueil, FR 

(591) E zeze dhe ngjyre portokalli 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Aparate për matjen e të dhënave; senzorë të inkorporuar në çorape të ngushta, 

çorape pëlhure dhe çorape për transmetimin e të dhënave; softuer kompjuterik (programe 

regjistrimi); transmetimin e të dhënave dhe pajisjet e procesimit; të gjitha për mallërat e 

lartpërmendura në lidhje me sektorin medicinal dhe shtypjen e venave.”    

10  “Çorape të ngushta, çorape nga pëlhura dhe çorape për qëllime medicinale dhe/apo 

shëndetësore; Çorape të ngushta, çorape nga pëlhura dhe çorape mbështetëse dhe bllokuese 

(immobilizuese); veshmbathje, taban për veshmbathje dhe thembër këpuce për qëllime 

medicinale dhe/apo shëndetësore; artikuj ortopedik, medicinal dhe paramjekësor, të gjitha 

në lidhje me veshjet të bëra nga materiali i pëlhurës së endur elastike dhe të 

padëpërtueshme, në veçanti çorapet e ngushta, çorapet nga pëlhura dhe çorapet; ortozë 

kompresuese, fashë mbështetëse; dollakë (ngrohës për këmbë) për qëllime medicinale 

dhe/apo shëndetësore.”   
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25  “Veshje, në veçanti çorape të ngushta, veshje për këmbë, taban për veshmbathje; 

veshmbathje; dollakë (pantollona); ngrohës për këmbë; veshje të bëra nga materiali i 

pëlhurës së endur elastike dhe të padepërtueshme, në veçanti çorapet e ngushta, çorapet nga 

pëlhura dhe çorapet, për të gjitha përpos përodrimit për qëllime medicinale.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/217 

(220) 28/02/2019 

(731) Studen & CO Holding Ges.m.b.H.,  

Wilhelminenstr. 91/ 19/ 2, 1160 Wien, AT 

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

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Vajra ushqimore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/218 

(220) 28/02/2019 

(731) ERSAŞ ALÜMİNYUM ANONİM 

ŞİRKETİ Topçular Mah. İncirlik Cad. Ersaş 

İş Merkezi No:18 34055 Eyüp İstanbul 

TURKEY, TR 

(591) Ngjyrë e kuqe, e bardhë, ngjyrë hiri.  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh  

19  Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe 

bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.  

35  Reklamim, marketing dhe mardhënijeme publikun; organizim i ekspozitave dhe 

pnaireve të tregut për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajnim për reklama; furnizim 

on linetë tregut për blerësit dhe shitësit e shërbimeve dhe mallrave. Funksione zyre; 

shërbime sekretarie; organizim i abonimit të gazetave për të tjerët; përpilim i statistikës; 

dhënije me qera të makinave të zyrave; sitematizim i të dhënave në bazën e kopjuterit; 

përgjigje telefonatash për abonues të pakapshëm. Menaxhim biznesi, administrim biznesi 

dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime të konsultave komerciale; Rekrutim personeli, 
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vendosje e personelit, agjenci punësimi, agjenci eksport-importi; shërbime të vendosjes së 

përkohshme të personelit. Ankande; Të bërit bashkë për dobi të tjerëve, të mallrave të 

ndryshëm (duke përjashtuar transportin për ato), duke ju mundësuar konsumatorëve ti 

shikojnë dhe ti blejnë këto mallra; këto shërbime mund të jepen nëpërmjet shitjeve me 

pakicë, shitjes me shumëcë outlet, nëpërmjet makinave për shitje, porosisë me katalog 

poste ose nëpërmjet mediave elektronike, për shembull, nëpërmjet ueb faqeve ose 

programeve shitëse të televizionit; shërbime që përmbajnë regjistrime, transkriptim, 

kompozim, përpilim ose sitematizim të komunikkimeve me shkrim dhe regjistrimet, dhe 

poashtu përpilim i tëdhënave matematikore ose statistikore; shërbime të agjencive 

reklamuese dhe shërbime siç janë distribuimi i prospekteve, drejtpërdrejtë ose nëpërmjet 

postës, ose distribuim të mostrave. Kjo klasë mund ti referohet reklamimit lidhur me 

shërbimet tjera, siç janë ato që kanë të bëjnë me kredi bankare ose reklamimit nëpërmjet 

radios.  

37  Shërbime ndërtimi, qiradhënije e makinave dhe paisjeve për ndërtim. Shërbime 

pastrami për ndërtesa (për jashtë dhe brenda), hapsirave publike, godinave industrial; 

shërbime të dezinfektimit, shkatrimit të dëmtuesve, të ndryshëm nga ato për bujqësi, 

qeradhënie e paisjeve dhemakinave përpastrim. Shërbime stacionimi për vetura për fetura 

toksore, mirëmbajtje, riparim dhe mbushje me karburant të veturave toksore. Riparim dhe 

mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe restaurim i mobiljeve. Instalim, 

mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje dhe sanitarte. Pastrim, kujdes 

dhe riparim i veshjeve. Istalim, mirëmbajtje dhe riparim të makinave dhe paisjeve 

industrial, maikinave dhe pasijeve të zyrave, aparateve të komunikimit, aplikimieve 

elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të ashensorëve. Riparim sahatësh dhe 

orësh. Shërbime minierash dhe nxjerje mineralesh. Riparim këpucësh, çantash dhe rripash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/219 

(220) 28/02/2019 

(731) Rude Jordev "Stel Impeks” D.O.O.E.L 

Skoevska Br. 1 2000 Shtip Republika 

Veriore e Maqedonisë, MK 

(591) bojëkafe, e verdhë, e kaltërt 

e bardhë, e kaltërt e mbyllur 

(740)  Korab Rexhepi Invicta LLC; Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, vafel, biskota, çokoladë  
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(210) KS/M/ 2019/220 

(220) 28/02/2019 

(731) Rude Jordev "Stel Impeks” D.O.O.E.L 

Skoevska Br. 1 2000 Shtip, MK 

(591) bojëkafe, e verdhë, e kaltërt, e bardhë, 

e kaltërt e mbyllur 

 

(740)  Korab Rexhepi 

Invicta LLC; Nëna Terezë 30 D, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, vafel, biskota, çokoladë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/221 

(220) 01/03/2019 

(731) ARTI DOKSAN TEKSTİL TURİZM 

SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. 

ŞTİ. MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. 

SELVİ SOK. NO:16/2 MERTER 

GÜNGÖREN İSTANBUL, TR 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  veshje,  duke perfshirë ndrresa të poshtme dhe veshje të poshtme, përveç   

rrobave (veshjeve) mbrojtëse për destinime të posaçme; çorapë, shamia, shalla (veshje),  

shalla, shamia bandana, shamia, rrypa; mbathje, këpucë, papuçe, sandale; mbështjellëse 

koke, kapela, sheshira (kapelë), beretë, kapela me strehë, kapele.  

35  reklamimi, marketing dhe marëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave  dhe 

veprimet e organizimit të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale ose 

reklamuese; dizajnimi për reklamim; sigurimi aty për aty- online i tregut për blerësit  dhe 

shitësit e mallërave dhe shërbimeve; funkcionimi i zyrave; shërbime të sekretarisë; 

organizimi i shërbimeve të  parapagimit për gazeta për të tjeret; përpilimi i statistikave; 

qiradhënia e aparateve të zyrës; sistemimi i informacioneve  në bazen kompjuterike të të 

dhënave; përgjigjet telefonike për parapaguesit - abonentë të paarritshëm; administrimi 

afarist, administrata afariste dhe këshillimi afarist; mbajtja e librave të kontabilitetit 

(kontabilitet); shërbimet e konsultimit afarist; shërbimet e gjetjes - zbulimit të personelit, 

strehimi për personel, agjencione për punësim, agjencione për import-eksport; shërbimet e 

hulimtimit të strehimit privat; shërbimet e shitjes përmes licitimit-ofertimit; klasifikimi i 

produkteve të ndryshme për llogari të personave të tretë,  për tu mundësuar konsumatorëve  

që ti shiqojnë dhe blejnë më lehtë, përkatësisht veshje, duke përfshirë këtu ndrresa dhe 
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veshje të poshtme, përveç veshjeve mbrojtëse për destinime të posaçme; çorapë, shamia 

shalla (veshje), shalla, shamia bandana, shami, rryp; mbathje, këpucë, papuçe, sandale; 

mbështjellese koke, kapela, sheshira, beretë, kapela me strehë, kapelë, lloje të shërbimeve 

të cilat mund të ju ofrohen  përmes shitjes me pakicë, shitjes me shumicë, përmes medijave 

elektronike ose përmes postës  për mallërat e porositura me katalog.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/222 

(220) 01/03/2019 

(731) ‘KLINA-CEM’ SH.P.K. 

Rr. Abedin Rexha 32000 Klinë, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) Kuqe (HEX E6302F), Zezë         

(HEX 231F20)   

(740)  Ekrem HOXHA Avokat Rr. ‘Rexhep 

Luci’ H. 1 Nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materialet ndërtimore  jometalike. 

Kjo klasë përfshinë kryesisht materialet ndërtimore jometalike (Çimento) 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/223 

(220) 05/03/2019 

(300) SI Z - 201871028  20/09/2018  SI 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

, SI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SYGLU 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   
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(210) KS/M/ 2019/224 

(220) 05/03/2019 

(300) Si Z- 201871024  20/09/2018  SI 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

, SI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MAYSIGLU 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/225 

(220) 05/03/2019 

(731) Richter Gedeon Nyrt 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21., HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  LARISSIMA  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceotike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/226 

(220) 05/03/2019 

(731) “Eurolab Internacional Grup” sh.p.k.  

Rruga “Jashar Skenderi”,  Kashar, Fushë 

Mëzez, Tiranë, AL 

(740)  Ardi A.Shita, Shita & Associates 

L.L.C. Prishtine / KS 
 

(540)  EUROLAB 

 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/227 

(220) 05/03/2019 

(731) “Eurolab Internacional Grup” sh.p.k.  

Rruga “Jashar Skenderi”,  Kashar, Fushë 

Mëzez, Tiranë, AL 

(740)  Ardi A.Shita, Shita & Associates 

L.L.C. Prishtine / KS 
 

(540)  EIG KOSOVA 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  
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(210) KS/M/ 2019/228 

(220) 05/03/2019 

(731) “Eurolab Internacional Grup” sh.p.k.  

Rruga “Jashar Skenderi”,  Kashar, Fushë 

Mëzez, Tiranë, AL 

(740)  Ardi A.Shita, Shita & Associates 

L.L.C. Prishtine / KS 
 

(540)  EUROLAB INTERNACIONAL 

GRUP 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/229 

(220) 05/03/2019 

(300) 78508/2018  12/09/2018  CH 

(731) Japan Tobacco Inc. 2-2-1-Toranomon 

Minato-Ku Tokyo, JP 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  “Duhan, coftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan 

që mbështjellet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshira në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/230 

(220) 06/03/2019 

(731) Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 4.Organize Sanayi Bölgesi 

83412 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil 

Gaziantep-Turkey, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Alarme akustike (zëri). Zile alarmi, elektrike. Alarme. Alarme (zjarri). Veshje 
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azbesti kundër zjarrit. Doreza azbesti për mbrojtje nga aksidentet. Zile (alrami) elektrike. 

Zile (sinjal). Zille (paisje paralajmërimi). Anije (zjarfikëse). Veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri. Veshje për mbrojtje nga zjarri. Detektorë (tymi). 

Detektorë.Shuarës zjarri. Alarme zjarri. Zjarrfikëse (rahëse). Batani për shuarje zjarri.Anije 

zjarrfikëse. Veshje (për mbrojtje nga zjarri). Motorë për shuarje zjarri. Motorë për shpëtim 

nga zjarri. Dalje për shpëtim nga zjarri. Zorrë zjarrfikësish. Hundashak (koka) për zorët e 

zjarfikësve. Veshje për mbrojtje nga zjarri. Aparate për matje të shtypjes. Helmeta 

(mbrojtëse). Maska mbrojtëse. Zorë (zjarfikësish). Motorë për makina zjarfikësish. 

Hundashka (koka) për zorë zjarfikësish). Helmeta mbrojtëse. Këpucë për mbrojtje nga 

aksidentet, rezatimi dhe zjarri. Sirena. Detektorë tymi. Alarme zëri. Spërkatës. Ekrane 

(mbrojtëse azbesti) për zjarfikës. Alarme fishkëlluese.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/231 

(220) 06/03/2019 

(300) 30 2018 114 575.2  21/12/2018  DE 

(731) Ensinger GmbH Rudolf-Diesel-

Strasse 8 71154 Nufringen Federal Republic 

of Germany, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)  TECA  

 

 
     

 

(511) 17  Mallerat e bera prej plastikes dhe kompozimet e plastikes (produktet gjysme te 

gatshm), veqanerisht ne formen e fleteve, pllakave, bllokut, shufrave, shufrave te zbrazura, 

profile shufrash; mallera te bera prej plastikes (produkte gjysme te gatshme), duke perfshire 

profile plastike, veqanarisht per sistemet izoluese per lustrim te dritareve dhe lustrim 

fasadash; profile plastike per te bere struktura kompozimesh te metaleve dhe plastikes.  

19  Materiale ndertimi dhe elemente ndertimi (jo metalike);ndares plastike per sektorin e 

ndertimit;profile termoplastike te ndertimit dhe shkume e plastifikuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/234 

(220) 07/03/2019 

(731) Mikullovci sh.p.k. Arsim Muzaqi pn 

42000 Vushtrri - Republika e Kosoves, KS 

(526) MIKULLOVCI 

(591) E Zezë, E Verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  MIKULLOVCI 

 

 
     

 

(511) 3  Mjete zbardhues dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, shkëlqim, 

fërkim dhe abraziv; sapunë; parfume, vajra esencial, prodhime  kozmetike, losione për 

flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve.  

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

substanca dietetike që përdoren në mjekësi, ushqim për bebet; leukoplast, materiale për 
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fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe dell dentar; mjete për dezinfektim, 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicidë, herbicide.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa të kokës.   

29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime qumështi, vajra 

dhe yndyra ushqimore.   

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

31  Prodhime bujqësore, kopshtare dhe pyjesh dhe prodhime farogjere që nuk janë të 

përfshira me klasat tjera; kafshë (të gjalla), pemë dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe 

lule natyrale, ushqim për kafshë, malto (maja).   

32  Birrë, ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.   

33  Pije alkoolike (pos birës).   

35  Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi 

dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; 

shërbime të shitjes me shumicë pakicë dhe.  

39  Transporti; paketim dhe magazinim të paketave dhe/ose mallrave, mbledhje, 

shpërndarjen dhe dërgim të produkteve të paketuara dhe/ose mallrave;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/235 

(220) 07/03/2019 

(731) Mikullovci sh.p.k. Arsim Muzaqi pn 

42000 Vushtrri - Republika e Kosoves, KS 

(591) E kuqe, e bardhë, ngjzrë hirri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Mjete zbardhues dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, shkëlqim, 

fërkim dhe abraziv; sapunë; parfume, vajra esencial, prodhime  kozmetike, losione për 

flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve.  

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

substanca dietetike që përdoren në mjekësi, ushqim për bebet; leukoplast, materiale për 

fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe dell dentar; mjete për dezinfektim, 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicidë, herbicide.  

25  Veshje, veshmbathje, mbulesa të kokës.   

29  Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime qumështi, vajra 

dhe yndyra ushqimore.   

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 
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nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.  

31  Prodhime bujqësore, kopshtare dhe pyjesh dhe prodhime farogjere që nuk janë të 

përfshira me klasat tjera; kafshë (të gjalla), pemë dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe 

lule natyrale, ushqim për kafshë, malto (maja).   

32  Birrë, ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (pos birës).  

35  Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi 

dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; 

shërbime të shitjes me shumicë pakicë dhe.  

39  Transporti; paketim dhe magazinim të paketave dhe/ose mallrave, mbledhje, 

shpërndarjen dhe dërgim të produkteve të paketuara dhe/ose mallrave;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/237 

(220) 07/03/2019 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  APPLE CARPLAY 

 

 
     

 

(511) 7  “Komponentë, pjesë dhe aksesorie për automjetet në tokë, bicikletat, motocikletat, 

dhe pajisjeve me motorrë.”  

9  “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; kompjuterë 

që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; 

telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për 

transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; 

aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë 

në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e 

telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 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 të librave elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik 

për instalimin, konfigurimin, operimin dhe kontrollimin e pajisjeve mobil, telefonave 

mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike për kompjuterë, 

kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video pllejerëve; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat 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 dhe 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; 
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pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, television, 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, syze 3D; syze për 

sy; syze dielli; syze me lente, xham optic; mallëra optike; aparate dhe instrumente optike; 

kamera; dritë për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona mobilë, pajisje eletkronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, televizione, 

dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; 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 (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); 

radio; radio transmetues dhe pranues; aparate navigimi për automjete [për kompjuterët 

brenda]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave 

mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe 

sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, 

pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të mënçura, 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; bateri; mbushës 

të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, 

stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura; 

ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, 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 të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike; 

aparate për të kontrolluar postën e vulosur; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës 

punojnë me futjen e mondedhave në to; makna diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; 

shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e cmimeve; makinë faksi; aparate 

dhe instrumente peshuese; 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 distance të operacioneve 

industrial; burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate 

radiologjike për qëllime industrial; aparate për shpëtimin e jetës  dhe pajisje; alarme 

fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; magnetë 

dekorues; gardh elektrizues; automjet I transferueshëm për persona me aftëis të kufizuar; 

qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit  dhe dhënien e urdhërit për 

kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektornike të konsumatorëve dhe sistemet e 
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banorëve; asistent personal dixhital; aparet për rregullimin e nxehtësisë; thermostat; ekran, 

senzorë dhe controller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e 

ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave elektrike (me ditë të 

zbehtë); aparate për kontrollimin e ndricimit; prize leketrike; 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 survejimit të banimeve.”  

12  “Automjetet tokësore; bicikleta; motocikleta; automjetet me motorrë; motorrë dhe 

motorrë elektronikë për automjetet tokësore, bicikletat, mtocikletat dhe automjetet me 

motorrë; komponente, pjesë dhe aksesorë për automjete tokësore, bicikleta, motoikleta dhe 

automjetet me motorrë.”  

37  “Mirëmbajtja, instalimi, riparimi dhe servisimi i pajisjeve kompjuterike, pjesëve 

periferike për kompjuterë, pajisjeve kompjuterike, programeve kompjuterike, orëve dhe 

pajisjeve elektronike të konsumit; mbështetje teknike dhe shërbime për zgjidhjen e 

problemeve për harduer kompjuterik, pjesët periferike për kompjuterë, pajisje 

kompjuterike, softuere kompjuterike, orare dhe pajisje elektronike të konsumit; 

mirëmbajtja, instalimi, riparimi dhe servisimi i akterëve audio dhe video dixhitale, marrësa 

audio dhe video digjitale, pajisje elektronike dore, pajisje navigimi për automjete, sisteme 

argëtimi në veturë, pajisje elektronike të automjeteve, pajisje ndihmëse për shoferë, 

organizatorë elektronikë dhe fletore elektronike; instalimin, mirëmbajtjen, konsultimin dhe 

shërbimet e mbështetjes teknike në lidhje me ndriçimin, ajrin, ventilimin, ngrohjen, 

alarmin, sigurinë, mbikëqyrjen dhe pajisjet e automatizimit të shtëpive, kontrollet dhe 

sistemet; mirëmbajtjen, instalimin, riparimin dhe servisimin e pajisjeve dhe pajisjeve 

elektrike, elektronike dhe multimediale për automobila, kamionë dhe automjete të tjera 

tokësore; mirëmbajtjen, riparimin dhe servisimin e automjeteve, kamionëve, automjeteve 

me dy rrota; shërbimet e stacionit të shërbimit të automobilave; instalim me porosi të 

pjesëve të brendshme të automjeteve; sigurimi i mbështetjes teknike, domethënë, këshilla 

teknike në lidhje me instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e aparateve elektrike, 

elektronike, pajisjeve dhe pajisjeve të përdorura për automobila dhe automjete tokësore; 

riparimi i pajisjeve dhe pjesëve të tingujve dhe videove të automjeteve; duke siguruar një 

bazë të dhënash kompjuterike online që përmban informacione teknike për instalimin dhe 

mirëmbajtjen e pjesëve të automobilave dhe aksesorëve të tyre.”  

42  “Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike, software, pjesëve periferike dhe 

kompjuterw dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

software; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike; 

magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhënia me qira e 

pajisjeve kompjuterike, programeve kompjuterike dhe periferikësh; sigurimi i softuerit jo të 

shkarkueshëm në internet; 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; sigurimi i informatave kompjuterike 

ose informacionit kompjuterik në internet; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e 

pajisjeve kompjuterike, software, periferikësh dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes 

teknike, diagnostifikim dhe problemeve të problemeve të pajisjeve kompjuterike dhe 

softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; krijimi, dizenjimi dhe mirëmbajtja e 

internetit; shërbimet e uebfaqes së internetit; sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen e 
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të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimeve elektronike; krijimin e 

indekseve të informacionit në internet, faqeve dhe burimeve të tjera në dispozicion në 

internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve elektronike; shërbimet e rrjeteve sociale në 

internet; sigurimi i një uebfaqe të rrjeteve sociale; kartografi dhe shërbimet e hartës; 

shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale 

dhe shërbime kërkimore; informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në lidhje me 

të gjitha ato që u përmendën më sipër.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/238 

(220) 07/03/2019 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, Republika Severna 

Makedonija, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e 

bardhë. 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate tualeti, agjentë të pastrimit jo- mjekësor, 

parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë për fëmijë, shkopinj pambuku për përdorim 

kozmetik, vaj bajame, vaj livando, heqës grimi, vajra për përdorime kozmetike,  shamitë e 

foshnjave të ngopura me preparate pastrimi, preparate të pastrimit të dhëmbëve, pastë 

dhëmbësh për fëmijë, vajra esenciale aromatike, artikuj për tualetin, parfume për fëmijë, 

krem jo-mjekësor për foshnjat, dush për larjen e foshnjave, preparate banje, qumësht trupi, 

dush për banjë, locion, shampoo, krem dielli, krem dielli dhe produkte për ruajtje nga dielli, 

agjentë zbardhues dhe substanca të tjera për larjen, agjentë pastrimi, lustrim, heqës 

yndyrave dhe gërryes, sapun, shampo, detergjentë të lëngshëm, preparate për ruajtje nga 

dielli, preparate kozmetike pas diellit, facoleta të lagura për pastrim, facoleta të lagura pë 

përdorim kozmetik, locione pë flokë, locione për rruajtje, locione trupi, kremra (kremra 

kozmetike).  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare, preparate sanitare për përdorim 

mjekësor, substanca dietike për përdorim mjekësor, shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët, 

ushqime për fëmijë, vitamina dhe shtesa të vitaminave për foshnjat, preparate minerale per 

bebet, pelena, spray për insekte, spray kundër insekteve, preparate farmaceutike për 

lehtësimin e dhimbjeve nga pickimi i insekteve, astar pë ndërrimin e bebeve, arnë, 

materiale band, materiale për mbylljen e dhëmbve dhe paste dhëmbësh, pajisje 

dezinfektuese, pajisje dezinfektuese për shkatërrimin e parazitëve, ungicide, herbicide, 

analgjetikë, antibiotikë, kontraceptivë, preparate vitamine, shtesa ushqimore për përdorim 

mjekësor, çaj mjekësor, çaj mjekësor për fëmijë, çaj bimor për përdorim mjekësor, 

ekstrakte bimore për përdorim mjekësor, pelena për bebe, pelena për mosmbajtje, sapun 

antibakterial, pajisje bakteriale për përdorim mjekësor, pajisje kimike për përdorim 

mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, produkte 
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farmaceutike për trajtimin e zbokthit, shampo mjekësore, laksativ, produkte farmaceutike 

për trajtimin e lëkurës, produkte farmaceutike për trajtimin e djegieve, solucione për lente 

kontakti, produkte për pastrimin e lenteve të kontaktit.  

16  Letër, karton, materiale të shtypura, material për lidhjen e librave, fotografi, materiale 

zyre, ngjitës për përdorim zyre dhe shtëpi, materialet e përdorura nga artistët, brusha 

pikturimi, makina shkrime dhe letër shkrimi (përveç orendive), material  trajnimi dhe 

materiale mësimore (përveç pajisjeve), material paketimi plastik që nuk përfshihen në klasa 

të tjera, lloje të printerave, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, material të paketimit të 

letrës dhe kartonit, kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, material 

reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, karta përshëndetëse, zarfa, letra të 

disponueshme me bazë letre.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje, oriz, çaj frutash për fëmijë, çaj bimor për 

fëmijë, miell, produkte gruri, bukë, ëmbëlsira dhe karamele, vaj ushqimor, sheqer, akullore, 

mjaltë, melasë, maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcat (si erëza), mustarda dhe 

keçap, akull, quinoa, sodë buke, drithëra, muesli, biskota, ëmbëlsira, çokollata, produkte 

çokollate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/239 

(220) 07/03/2019 

(731) Millennium Foundation of Kosovo 

Rruga Migjeni 21 (ish banka e Ljublanes, 

kati 9-te), KS 

(591) Bardhe/Zi ; Kalter/Verdhe 

Te gjitha tonet e ngjyrave 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Marketing; menaxhim i biznesit; administrimin e biznesit; funksione zyrës.  

36  Sigurimi;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e pasurive të patundshme.  

41  Edukim; ofrim i trajnimit; argëtim; sportive dhe aktivitete kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/240 

(220) 07/03/2019 

(731) R. Seelig & Hille oHG Kevelaerer 

Straße 21-23 40549 Düsseldorf, DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

189 

 

 

     

 

(511) 30  çaj, çaj nga frutat, çaj bimor jomedicinal, çaj bimor jomedicinal dhe zëvendësues 

i tyre, gjithashtu me përbërës të tjerë; ekstrake nga çaji, çaj i ftoht; prepárate dhe pije të 

gatshme me bazë çaji, çaj bimor, çaj bimor jomedicinal dhe zëvendësues i tyre, gjithashtu 

me përbërës të tjerë (të përfshirë në klasen 30); aroma për pije, përveç vajrave eterik; kafe; 

zëvendësues i kafesë; kakao; kakao pluhur; çokolata pluhur për pije; ëmbëlsira nga sheqeri; 

ëmbëlsira nga çokolata; bukë; produkte nga bukëpjeksi dhe ëmbëlsira; produkte nga 

drithrat; muesli; sheqer; ëmbëltues natyral; zëvendësues për sheqer; mjaltë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/241 

(220) 08/03/2019 

(731) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz 

Miloš’’ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac, Srbija, RS 

(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e 

kaltër dhe okër. 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceotike dhe mjeksore, preparate vitamine, vitamina; shtesa  të  

vitaminave në formë tabletave për përgatitjen e pijeve të gazuara kur përzihen me ujë; 

preparate vitamine; preparate dhe substanca vitamine;  shtesa ushqimore të vitaminave 

minerale dietike; shtesa ushqimore të vitaminave minerale.   

32  Ujë seltzer; ujë i aromatizuar; ujë mineral i aromatizuar; pije joalkoolike; ujë për pije; 

ujë [pije]; kokteje frutash, pa alkool; koncentrat e frutave dhe pure të cilat përdoren për 

përgatitjen e pijeve; pije frutave; pije të frutave dhe lëngje të frutave; nektar i frutave 

[joalkoolike];  punq frutash( perzierje e lëngjeve të frutave), joalkoolike; lëngje të frutave; 

pije të gazuara joalkoolike; ujë i gazuar; ujë mineral i gazuar; lëngje  frutash të gazuara; 

pije guarna; pije energjike; ujë burimi; izotonik; ujë  kokosi [pije]; kokteje, joalkoolike; 
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kole[pije joalkoolike]; lëgje frutash me koncentrat; limonadë; ujë litium; ujë mineral[pije]; 

ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; ujë minerale dhe ujë sodik; pije për 

sportistët të pasuruar me proteina; pije me shije të frutave; pije joalkoolike të pa gazuara; 

pije freskuese joalkoolike; ujë soda; ujë stone; tonik; ujë në shishe për pije.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/242 

(220) 08/03/2019 

(731) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz 

Miloš’’ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac, RS 

(591) E kuqe, e kaltër, e bardhë, e gjelbër, e 

zezë, okër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceotike dhe mjeksore, preparate vitamine, vitamina; shtesa  të  

vitaminave në formë tabletave për përgatitjen e pijeve të gazuara kur përzihen me ujë; 

preparate vitamine; preparate dhe substanca vitamine;  shtesa ushqimore të vitaminave 

minerale dietike; shtesa ushqimore të vitaminave minerale.   

32  Ujë seltzer; ujë i aromatizuar; ujë mineral i aromatizuar; pije joalkoolike; ujë për pije; 

ujë [pije]; kokteje frutash, pa alkool; koncentrat e frutave dhe pure të cilat përdoren për 

përgatitjen e pijeve; pije frutave; pije të frutave dhe lëngje të frutave; nektar i frutave 

[joalkoolike];  punq frutash( perzierje e lëngjeve të frutave), joalkoolike; lëngje të frutave; 

pije të gazuara joalkoolike; ujë i gazuar; ujë mineral i gazuar; lëngje  frutash të gazuara; 

pije guarna; pije energjike; ujë burimi; izotonik; ujë  kokosi [pije]; kokteje, joalkoolike; 

kole[pije joalkoolike]; lëgje frutash me koncentrat; limonadë; ujë litium; ujë mineral[pije]; 

ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; ujë minerale dhe ujë sodik; pije për 

sportistët të pasuruar me proteina; pije me shije të frutave; pije joalkoolike të pa gazuara; 

pije freskuese joalkoolike; ujë soda; ujë stone; tonik; ujë në shishe për pije.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/243 

(220) 08/03/2019 

(731) Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz 

Miloš’’ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac, RS 

(591) E bardhë, portokalli, e kuqe, e gjelbër, 

e kaltër, e zezë dhe rozë 

(540)   
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceotike dhe mjeksore, preparate vitamine, vitamina; shtesa  të  

vitaminave në formë tabletave për përgatitjen e pijeve të gazuara kur përzihen me ujë; 

preparate vitamine; preparate dhe substanca vitamine;  shtesa ushqimore të vitaminave 

minerale dietike; shtesa ushqimore të vitaminave minerale  

32  Ujë seltzer; ujë i aromatizuar; ujë mineral i aromatizuar; pije joalkoolike; ujë për pije; 

ujë [pije]; kokteje frutash, pa alkool; koncentrat e frutave dhe pure të cilat përdoren për 

përgatitjen e pijeve; pije frutave; pije të frutave dhe lëngje të frutave; nektar i frutave 

[joalkoolike];  punq frutash( perzierje e lëngjeve të frutave), joalkoolike; lëngje të frutave; 

pije të gazuara joalkoolike; ujë i gazuar; ujë mineral i gazuar; lëngje  frutash të gazuara; 

pije guarna; pije energjike; ujë burimi; izotonik; ujë  kokosi [pije]; kokteje, joalkoolike; 

kole[pije joalkoolike]; lëgje frutash me koncentrat; limonadë; ujë litium; ujë mineral[pije]; 

ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; ujë minerale dhe ujë sodik; pije për 

sportistët të pasuruar me proteina; pije me shije të frutave; pije joalkoolike të pa gazuara; 

pije freskuese joalkoolike; ujë soda; ujë stone; tonik; ujë në shishe për pije.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/244 

(220) 08/03/2019 

(731) Naim Dedushaj Dardania SU-7/7 

Lamela A nr.17 10000 Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi, funksione zyre. 

Ndihmë për menaxhimin e biznesit, shërbime  lobim komercial,  

hulumtim biznesi, konsulencë për menaxhimin e biznesit, menaxhim i biznesit dhe 
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konsulencën e organizimit, informacion mbi biznesin, konsulencë profesionale të biznesit, 

menaxhimin e biznesit të hoteleve, menaxhimin e biznesit të sportistëve, menaxhimin e 

biznesit për ofruesit e shërbimeve të pavarur, sigurimin e informacionit të biznesit 

nëpërmjet një ueb site, shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit, sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një ueb site,  shërbimet e 

ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e investitorëve potencial privatë me 

sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde, asistence menagjimit  komerciale apo industriale, 

sigurimi i informacionit për kontakt tregtar dhe biznesi, shërbimet e inteligjencës 

konkurruese, përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike, përpilimi i 

statistikave, menaxhimit të kompjuterizuar të skedarëve, konsulencë në lidhje me strategjitë 

e komunikimit të marrëdhënieve publike, shërbimet e komunikimit të korporatave, kërkimi 

i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët, demonstrimi – prezantim i mallrave, 

dizenjimi i materialeve reklamuese,  shërbime te agjencisë së punësimit, parashikimi 

ekonomik, shërbimet e agjencisë import-eksport, studime tregu, hulumtim marketingu, 

marketing, shërbime  marrëdhënieve me mediat, negocimin e kontratave të biznesit për të 

tjerët, reklama online në  rrjet kompjuterik, organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese,  organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese, 

organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime promocionale, reklama në natyrë  (jashte), 

menaxhim administrativ të jashtëm dhe te brendshem për kompanitë, konsulencë për 

menaxhimin e personelit, shërbime me pakicë dhe shumice për përgatitjet farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore,  marrëdhëniet me publikun.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  

stërvitje e trajnime, akademi dhe edukim, organizimin dhe mbajtjen e konferencave, 

organizimin dhe drejtimin e kongreseve, informacion per arsim, prodhim filmash, drejtimin 

e Filmash dhe distributor, sigurimin e objekteve të golfit, Transferimi i njohurive trajnim, 

modelim për artistët, ofrimi i objekteve të muzeut, prezantim e ekspozitave, prodhim  te 

muzikës, shërbime te gazetarëve dhe lajmeve, organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose arsimore, botimi te librave, organizimin dhe mbajtjen e seminareve.  

45  Sherbime ligjore, shërbime te sigurisë per mbrojtjen e pronës dhe individëve;shërbimet 

personale dhe soaciale per plotësimin e nevojave te individëve.  

shërbimet e arbitrazhit, te drejten  e autorit, konsulencë për pronësinë intelektuale, shërbime 

ligjore në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët, shërbime ligjore avokimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/245 

(220) 08/03/2019 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  TENPRIL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2019/246 

(220) 08/03/2019 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  RINOBACT 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/247 

(220) 08/03/2019 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  RINOBACT P 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/248 

(220) 11/03/2019 

(731) Bejtullah Krasniqi AMT 

CONSULTING L.L.C Rr.Tringe Ismajli 

Nr.12/4, Prishtine, KS 

(591) Kalter, Zeze 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; marketing.  

36  Sigurimet; qeshtjet financiare; qeshtjet monetare; qeshtejet e 

Patundshmerise.  

41  Arsimim; Ofrim Trajnimesh; seminare.  
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(210) KS/M/ 2019/249 

(220) 11/03/2019 

(731) Besart Qerimi Bregu i Diellit, Zona e 

Perëndimit H 5, Nr.2, Prishtinë, KS 

(591) Kafe, E verdhë, E verdhë – oker, 

Vjollcë 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

Në veçanti: 

shërbime që kanë qëllim themelor argëtimin, zbavitjen dhe rekreacion të njerëzve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/250 

(220) 11/03/2019 

(731) Jelly Belly Candy Company 

One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 

94533-6722, USA, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  BEAN BOOZLED 

 

 
     

 

(511) 30  “Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash, bukë, biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, mjaltë; melasë, tharmë, 

pluhur gatimi; kripë, mustardë, uthull, salca; erëza; akull.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/251 

(220) 11/03/2019 

(731) Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, New York 10022 United States 

of America, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 

(540)  COLGATE MAX SHINE 

 

 
     

 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

195 

 

 

(511) 3  “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore dhe shpërlarëse të gojës jo-mjekësore”.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/252 

(220) 11/03/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 

Straße 16 30938 Burgwedel, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Xhel stilizues; wax( dyll) për flokë; sprej i flokëve; krem i flokëve; fiksues i 

flokëve; shampoo; balsam flokësh; preparate për drejtimin e flokëve; preparatet  për 

trajtimin e flokëve; detangler; vajrat për kondicionimin e flokëve; xhel mbrojtës për flokë; 

locion për mbrojtjen e flokëve; wax( dyll) për stilizimin e  flokëve; shampo i thatë; shkumë 

për flokë; hidratues i flokëve; ngjyra të flokëve; locion për ngjyrosjen e flokëve; artikuj për 

tualetin; vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike.    

35  Reklamim; marketing; promovimi i shitjeve; tërheqja e konsumatorëve dhe kujdesi ndaj 

konsumatorëve përmes reklamimit në postës elektronike  mail (postimeve); sherbime 

zyrtare; shërbimet e shitjes me shumicë, ndërmjetsimi i porosive postare, porositë e 

katalogjeve për mes postës, online dhe me pakicë, duke përfshirë edhe shitjen me shumicë, 

ndërmjetsimi i porosive postare, porositë e katalogjeve për mes postës, online dhe me 

pakicë nëpërmjet internetit dhe nëpërmjet dërgesave të teleshopingut, në lidhje me 

barnatoret, kozmetikën dhe mallra shtëpiake, mallra të sektorit të shëndetësisë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/253 

(220) 11/03/2019 

(731) Crown Agents Limited Blue Fin 

Building, 110 Southwark Street, London, 

SE1 0SU, UK 

(591) Bardhë dhe zi  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Menaxhim biznesi; administrim buznesi; shërbime informacioni mbi biznesin 

lidhur me fushat e financave publike, bankave, investimeve, zhvillimeve institucionale, 
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zinxhirit tw furnizimit dhe funksioneve të zyrës së kualifikimit; shërbime kontabiliteti; 

shërbimi auditimi tw biznesit; shërbime konsulence dhe këshillimi për taksat; shërbime të 

konsulencës dhe këshillimit për bashkim me përthithje dhe shitje interesash apo 

investimesh; menaxhim biznesi dhe shërbime konsulence dhe këshillimi për biznes; 

organizim dhe menaxhim vullnetarësh në lidhje me projekte ndërkombëtare zhvillimi; 

shërbime këshillimi, konsulence dhe informacioni në lidhje me rekrutimin dhe gjetjen e 

vullnetarëve; fushata promocionale, marrëdhieve me publikun dhe ndërgjegjësimi publiku; 

organizim fushatash promocionale dhe ndërgjegjësimi publiku; shërbime reklame dhe 

publiciteti; shërbime këshillimi për drejtim organizate; shërbime të kërkimit të tregut; 

shërbime konsulence të burimeve njerëzore; shërbime të informacionit dhe kërkimit të 

biznesit; llogarimbajtje; auditim; shërbime personeli dhe rekrutimi; informacion, këshillim 

dhe konsulencë në lidhje me të gjithë shërbimet e sipërpërmendur.  

36  Shërbime të mbledhjes së fondeve të bamirësisë; shërbime bamirësie në lidhje me 

fushat e financave publike, bankave, investimeive, zhvillimeve institucionale, zinzhirit të 

furnizimit dhe kualifikimit; organizim të koleksioneve të bamirësisë dhe aktiviteteve të 

tjerë të mbledhjes së fondeve; menaxhim financiar dhe konsulencë përfshirë menaxhimin 

dhe monitorimin e fondeve të bamirësisë; shërbime organizimi, konsulence, informacioni 

dhe manexhimi në lidhje me furnimizimin me mallra dhe shërbime të klientëve; 

sponsorizime financiare dhe marrje të granteve financiarë; shërbime këshillimi, konsulence 

dhe informacioni në lidhje me paranë dhe financën; çështje financiare; çështje monetare; 

shërbime të menaxhimit financiar, asistencës, këshillimit, konsulencës, informacionit dhe 

kërkimit; shërbime konsultimi detyrimesh dhe taksash; shërbime falimentimi; shërbime 

investimesh; shërbime vlerësimi; shërbime këshillimi dhe konsulence në investime dhe 

bankë; informacion, këshillim dhe konsulencë në lidhje me të gjithë shërbimet e 

sipërpërmendur.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/254 

(220) 11/03/2019 

(731) Grimaldi Industri AB Hovslagargatan 

5 B, 111 48 STOCKHOLM, SE, SE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë / KS 
 

(540)  BIANCHI 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete; aparatura për lëvizje në tokë; biçikleta; karroca fëmijësh; motorë që 

shnndërrojnë energjinë në lëvizje dhe motorë me djegie të brendshme për biçikleta; motorë 

elektrikë për automjete tokësorë; motorë që shnndërrojnë energjinë në lëvizje dhe motorë 

me djegie të brendshme për automjete tokësorë; ҫanta për biçikleta; skeletë biçikletash; 

shala; mbulesa shalësh; poste shalësh; shtrënguese ndenjësesh; timonë; bazamente timoni; 

kushineta timoni; doreza biçikletash; frena biçikletash; leva frenash për biçikleta; kabllo 

dhe tela për biçikleta; ferrota frenash; pirunj për biçikleta me pjesët dhe pajisje; reflektorë 

(pjesë automjetesh); valvula ajri; bucela të rrotave; goma; komardare; tela rrote biçiklete; 

disqe për rrota biçiklete; baltëpritësa; marshe; kabllo të marsheve; leva të ndërrimit të 

marsheve; rrotëza me dhëmbë; kaseta të shumëfishta friksioni për lëvizje të rrotës pa 

pedalim; krah të pjatës së biçikletës; sete manivelash; pedalë; kaseta krahu të poshtëm; 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

197 

 

rripa pedalesh; rripa të siguresës së këmbëzës së biçikletave; pyka pedalesh biçiklete; borde 

lëvizës me dy rrota; zinxhirë dhe pajisje pastrimi të projektuara posaçërisht për zinxhirë; 

mbrojtëse zinxhiri; zgara; pompa; këmbëleca biçiklete; zile biçiklete; ҫanta për biçikleta; 

kosha të përshtatur për biçikleta; zgara për biçikleta të përdorur në automjete; rrota zinxhiri 

për biçikleta; shirita sigurie; sinjale treguese të drejtimit për biçikleta; mbulesa shale për 

biçikleta; bori për biçikleta; mbajtëse shishesh të montuara në trupin e biçikletave dhe 

kryesisht shishe të projektuara për to; rrota për biçikleta; aksesorë valvule për komardare; 

takëme riparimi për shpime; materiale parandaluese të shpimit; ulëse fëmijësh; rimorkio 

biçikletash; rimorkio me pedalë; pjesë dhe pajisje për të gjithë mallrat e përmendur të 

përfshirë në këtë klasë.  

25  Veshje, veshje koke; veshje, veshje për këmbë dhe kokë për ҫiklizëm duke përfshirë 

fanella, brekë ҫiklizmi, kapele helmetë, kapele për ҫiklizëm, shirita për në kokë, doreza 

ҫiklizmi, çorape, mbulesa këpucësh, këpucë ҫiklizmi/trajnimi, bluza ҫiklizmi, veshje të 

jashtme për erë dhe shi, veshje të jashtme dimri, veshje kundër shiut; pjesë dhe pajisje për 

të gjithë mallrat e përmendur të përfshirë në këtë klasë.  

28  Lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportivë që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

makineri dhe pajisje për ushtrime fizike; biçikleta të stacionuara për ushtrime; biçikleta për 

ambiente të mbrendshme (të stacionuara); modele automjetesh; mbushje mbrojtëse (pjesë 

kostumesh sportive); pjesë, elementë dhe shtesa për mallrat e përmendur të përfshirë në 

këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/255 

(220) 11/03/2019 

(731) Del Posto SH.P.K. Enver Maloku, 

Mati 1, Prishtinë, KS, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  DEL POSTO 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në 

organizimin dhe funksionimin e restoranteve.  

42  Shërbime në lidhje me dizajnimin dhe mobilimin e restoranteve, objektet dhe hapësirat 

për t’u ushqyer.  

43  Shërbime restoranti (ushqime); akomodim i përkohshëm; rezervime hoteli dhe lloje të 

akomodimit. Shërbimet e kryera ose te ndërlidhura me operimin e restoranteve dhe 

objekteve ose hapësirave tjera qe kane te bëjnë me sigurimin e ushqimit dhe pijeve te 

përgatitura për konsum; përgatitja e ushqimeve për bartje jashtë lokalit 

  

 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

198 

 

(210) KS/M/ 2019/256 

(220) 11/03/2019 

(731) Del Posto SH.P.K. Enver Maloku, 

Mati 1, Prishtinë, KS, KS 

(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë dhe e verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë / KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në 

organizimin dhe funksionimin e restoranteve.  

42  Shërbime në lidhje me dizajnimin dhe mobilimin e restoranteve, objektet dhe hapësirat 

për t’u ushqyer.  

43  Shërbime restoranti (ushqime); akomodim i përkohshëm; rezervime hoteli dhe lloje të 

akomodimit. Shërbimet e kryera ose te ndërlidhura me operimin e restoranteve dhe 

objekteve ose hapësirave tjera qe kane te bëjnë me sigurimin e ushqimit dhe pijeve te 

përgatitura për konsum; përgatitja e ushqimeve për bartje jashtë lokalit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/257 

(220) 12/03/2019 

(731) Korab Hoxha N.T.P  “Butterfly” 

rr. “B.G. Sylejmani” Ferizaj Kosovë, KS 

 
 

(540)  Tina 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi;preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje;sapunë;parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke;pastë dhëmbësh;materiale abrazive.  

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

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

24  Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.   

35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 
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agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/258 

(220) 12/03/2019 

(731) NO MAS VELLO, S.L. Navarra, 

num. 1 Nave C 28691 VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA, ES 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Parfume, uje kolonje, kozmetikë; preparate kozmetike për hollim; ngjyrues për 

qëllime tualeti; sapune; pastë dhëmbësh; preparate depiluese, vajra për qëllime kozmetike; 

makijazh dhe preparate për heqjen e makijazhit, deodorantët.  

35  Shërbimet e reklamimit dhe shërbimet e asistencës në lidhje me operimin ose 

menaxhimin e kompanive komerciale ose industriale; administrimin e biznesit, funksionet e 

zyrës, import-eksportin dhe përfaqësimet komerciale; shitja me pakicë e artikujve të 

bukurisë në dyqane; vendosja e reklamave dhe prezantimeve promovuese në faqet 

elektronike të internetit të qasura nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; promovimin e shitjes së 

mallrave dhe shërbimeve për të tjerët duke dërguar reklama dhe materiale promocionale 

palëve të treta përmes postës elektronike.  

44  Kujdesi për higjienën dhe bukurinë e personave; shërbime salloni bukurie.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/259 

(220) 12/03/2019 

(731) NO MAS VELLO, S.L. Navarra, 

num. 1 Nave C 28691 VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA, ES 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e reklamimit dhe shërbimet e asistencës për menaxhimin e 

ndërmarrjeve komerciale ose industriale; administrimin komercial, funksionet e zyrës, 

shërbimet e import-eksportit dhe përfaqësimit tregtar; shërbimet e shitjes me pakicë në 

dyqane për artikuj të bukurisë; vendosja e reklamave dhe prezantimeve promovuese në 

faqet elektronike të qasura nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; promovimin e shitjeve, 

mallrave ose shërbimeve për të tjerët duke dërguar reklama dhe materiale promocionale te 

të tjerët nëpërmjet postës elektronike.  

44  Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore; shërbimet e sallonit të bukurisë; 

shërbime mjekësore.  
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(210) KS/M/ 2019/260 

(220) 12/03/2019 

(731) NO MAS VELLO, S.L. 

Navarra, num. 1 Nave C 28691 

VILLANUEVA DE LA CAÑADA, ES 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e reklamimit dhe shërbimet e asistencës për menaxhimin e 

ndërmarrjeve komerciale ose industriale; administrimin komercial, funksionet e zyrës, 

shërbimet e import-eksportit dhe përfaqësimit tregtar; shërbimet e shitjes me pakicë në 

dyqane për artikuj të bukurisë; vendosja e reklamave dhe prezantimeve promovuese në 

faqet elektronike elektronike të qasura nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; promovimin e 

shitjeve, mallrave ose shërbimeve për të tjerët duke dërguar reklama dhe materiale 

promocionale te të tjerët nëpërmjet postës elektronike; ndihmë në lidhje me funksionimin e 

kompanive komerciale si franshizat.  

44  Shërbime mjekësore; Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për persona.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/261 

(220) 12/03/2019 

(731) NO MAS VELLO, S.L. Navarra, 

num. 1 Nave C 28691 VILLANUEVA DE 

LA CAÑADA,  ES 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e reklamimit dhe shërbimet e asistencës për menaxhimin e 

ndërmarrjeve komerciale ose industriale; administrimin komercial, funksionet e zyrës, 

shërbimet e import-eksportit dhe përfaqësimit tregtar; shërbimet e shitjes me pakicë në 

dyqane për artikuj të bukurisë; vendosja e reklamave dhe prezantimeve promovuese në 

faqet elektronike të qasura nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; promovimin e shitjeve, 

mallrave ose shërbimeve për të tjerët duke dërguar reklama dhe materiale promocionale te 

të tjerët nëpërmjet postës elektronike.  

44  Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore; shërbimet e sallonit të bukurisë.  
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(210) KS/M/ 2019/262 

(220) 12/03/2019 

(731) KING FOOD L.L.C. Zona Industriale, 

p.n., Lipjan, KS 

(526) KING FOOD 
 
 

(540)  KING FOOD 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, pulë dhe shpezë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konservuara, të thata dhe të gatshme; ushqim me bazë frutash; ushqim rosticerie me bazë 

frutash; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra ushqimor dhe 

yndyra ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë; miell dhe preparate të prodhuara prej drithrave, 

bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; biskota; çokollata;  mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akullore; akull ushqimor;  

35  Reklamim;Menaxhim biznesi;Administrim biznesi;Funksione në zyrë;shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë, importi – eksportii produkteve të mishit, peshkut, shpezëve 

dhe kafshëve të gjahut;pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe 

pjekura;xhelatinë, marmelata, komposto;vezë;qumësht dhe produkte të qumështit;vajra dhe 

yndyra ushqimore, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell dhe preparate të prodhuara 

prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, biskota, çokollata,  mjaltë, 

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

akull ushqimor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/263 

(220) 14/03/2019 

(731) NDERIMI SH.P.K Magjistralja 

Ferizaj-Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e artë. 

 
 

(540)   

 

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  
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(210) KS/M/ 2019/264 

(220) 14/03/2019 

(731) AGRON RAMADANI 

Jakov Xoxa nr.1 Kompleksi Blini Lamela D   

10000 Prishtine, KS 

 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit 

dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/265 

(220) 14/03/2019 

(731) Sennheiser electronic GmbH &Co.KG 

Am Labor 1, 309000, Wedemark, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga Zyra Juridike 

Virtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5A, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve dhe të 

dhënash; mikrofonë, zmadhues zëri, dëgjues zëri, dëgjues zëri për kokë, aparate 

telekomunikimi dhe pajisje telekomunikimi, transportues të dhënash, përkatësisht disqe të 

dhënash, disqe lëvizëse, DVD, Video, disqe USB, karta memoriesh, Softuer Kompjuterik, 

Aplikacione Softuer, përfshirë aplikacionet; mbulesa dhe çanta për mallra e 

sipërpërmendura, pjesë dhe aksecorë për mallrat e sipëmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/266 

(220) 14/03/2019 

(731) Coca-Cola Bulgaria EOOD 8, Racho 

Petkov Kazandzhiyata, 1766 Sofia,, BG 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BANKIA 

 

 
     

 

(511) 32  Ujra mineralë dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupa dhe preparate të tjera për bërjen e pijeve.  
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(210) KS/M/ 2019/267 

(220) 14/03/2019 

(731) "Berto" Sh.p.k "Magjistralja Prishtinë-

Mitrovicë Pa nr., KS 

(591) Ari, E zezë 

(740)  Fatos Zeqiri Rr.Fehmi Agani 79/8, 

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje dhe pjesë të saj, si dhe mallra të caktuara prej druri, tape, kallami, thurje, 

bri, kocka, fildish, Kocka te balenës, guaskë, qelibar, nënë-perla, argjile e bardhe dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale, apo plastike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/268 

(220) 14/03/2019 

(731) "Berto" Sh.p.k "Magjistralja Prishtinë-

Mitrovicë Pa nr., KS 

(591) E zeze, Ari 

(740)  Fatos Zeqiri Rr.Fehmi Agani 79/8, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje dhe pjesë të saj, si dhe mallra të caktuara prej druri, tape, kallami, thurje, 

bri, kocka, fildish, Kocka te balenës, guaskë, qelibar, nënë-perla, argjile e bardhe dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale, apo plastike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/269 

(220) 14/03/2019 

(731) "Berto" Sh.p.k "Magjistralja Prishtinë-

Mitrovicë Pa nr., KS 

(591) E hint e mbylltë 

(740)  Fatos Zeqiri Rr.Fehmi Agani 79/8, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje dhe pjesë të saj, si dhe mallra të caktuara prej druri, tape, kallami, thurje, 

bri, kocka, fildish, Kocka te balenës, guaskë, qelibar, nënë-perla, argjile e bardhe dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale, apo plastike.  
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(210) KS/M/ 2019/270 

(220) 14/03/2019 

(731) Gëzim Halili Ibrahim Pacolli nr 45, 

60000 Gjilan, KS 

(591) Kaltërt,Bardhë,Gjelbërt,Kuqe. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 

treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh 

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/271 

(220) 14/03/2019 

(731) Biogen MA Inc. 225 Binney Street  

Cambridge, Massachusetts 02142, U.S.A. 

(a corporation of Massachusetts), US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  IMRALDI 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune.”  
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(210) KS/M/ 2019/272 

(220) 15/03/2019 

(731) Astrit Bekaj Rruga Tirana, Lakrishtë 

nr 42 Prishtinë, KS 

(591) Kuqe, zeze 

(740)  Arijetë Bekaj Rruga Tirana nr 42, 

Lakrishtë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshë prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

jo elektikë dhe telat prej metali të zakonshëm; hekurishte,copëra të vogla prej metali;tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

20  Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri, 

tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari, 

sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve 

plastike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/273 

(220) 15/03/2019 

(731) Wirecard AG Einsteinring 35 

85609 Aschheim, DE 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Gazmend Pallaska, Pallaska & 

Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze 

47/5, Prishtinë 
 

(540)  boon 

 

 
     

 

(511) 9  Databaza (elektronike); Softuer i regjistruar dhe i shkarkueshëm i kompjuterit; 

Aparate elektronike për verifikimin e vërtetësisë së pre-paid, kartelë debiti, krediti dhe 

kartela të tjera për pagesë; Transportues dhe marrës digjital, në veçanti telefona mobil, për 
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sisteme stacionare dhe mobile të pagesave, pajisje dhe instrumente elektrike, elektronike 

dhe optike, dhe pjesë, për regjistrim, procesim, marrje, trasmetim, dërgim, ruajtje, ndërrim 

dhe prodhim të mesazheve, fotografive, fjalimeve dhe të dhënave, të përfshira në klasën 9; 

Transportuesit e të dhënave me softuer të regjistruar, veçanërisht transportues magnetik dhe 

optik të të dhënave që përmbajnë softuer të kompjuterit, përkatësisht softuer aplikues, 

softuer i sistemit operativ, softuer i të dhënave, softuer i enkriptimit të të  dhënave, softuer i 

dekriptimit të të dhënave dhe softuer i procesimit të nënshkrimeve elektronike; Makineri 

kalkuluese, pajisje për procesimin e të dhënave dhe kopjuter dhe pjesë nga kjo; Komponent 

elektronik aktiv ose pasiv, veçanërisht pjesë të komponentëve semikonduktorë të integruar 

dhe gjysëm të integruar; Qarqe tabelore të printuara, me dhe pa pjesë të komponentëve 

elektronik.  

35  Menaxhimi i dosjeve të kompjuetrizuara.  

36  Shërbime të sigurimit, Informata sigurimi; Pastrimi i shtëpive, financiare; Procesimi 

dhe vërtetimi i kartelave të kreditit dhe transaksioneve të pagesave të tjera elektronike; 

Procesimi i pagesave; Administrimi i trasanksioneve të pagesave elektronike; Shërbime 

kompjuterike, përkatësisht sigurimi i një databaze interaktive kompjuterike në fushën e të 

dhënave të pagesave dhe sjelljes së pagesave.  

38  Sigurimi i qasjes në databaza; Trasmetimi i informatave të databazës përmes rrjeteve të 

telekomunikacionit.  

41  Shërbime kompjuterike, përkatësisht sigurimi i databazës interaktive të qasshme përmes 

internetit me informata për determinimin e vlerave të rezultateve.  

42  Krijimi dhe mirëmbajtja e databazave kompjuterike; Konsulencë në lidhje me sistemin 

informativ duke përdorur rrjete elektronikë online të komunikimit online; Mundësimi i 

përdorimit të përkohëshëm të softuerit kompjuterik të pa shkarkueshëm për verifikimin e 

kartelave të kreditit dhe kartelave të pagesave bankare, procesimi i kartelave të kreditit dhe 

të trasanksioneve të kartelave bankare, hetimi i mashtrimeve në lidhje me kartelat e kreditit 

dhe kartelat bankare, procesimi i trasanksioneve të pagesave elektronike, procesimi i  

pagesave automatike të kleringut, menaxhimi automatik i databazës; Mbështetja teknike, 

përkatësisht rregullimi i pengesave kopjuterike të softuerit dhe integrimi i sisitemit 

kompjuterik dhe i rrjeteve; Shërbime këshilluese dhe menaxhuese, përkatësisht asistencë 

teknike për biznes në lidhje me përdorimin e rrjeteve të komunikimit elektronik dhe online; 

Shërbim për shkëmbime elektronike në mes të rrjeteve të procesimit të të dhënave (qendrat 

e pastrimit), përkatësisht shtimi i të dhënave, konvertimi i të dhënave në deponent-marrës 

forma/struktura dhe/ose përputhja e të dhënave (shkenca e bizneseve kompjuterike); 

Analizimi i informatave për validim dhe verifikim (shërbime ekonomike); Konfirmimi i 

certifikatave elektronike.  

45  Hetimi i mashtrimeve në lidhje me kartelat e kreditit dhe kartelat tjera për kryerjen e 

pagesave; Konfirmimi i licencave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/274 

(220) 18/03/2019 

(300)  

(731) Cannadips LLC 

708 Civic Center Drive, c/o Branfman Law 

Group, P.C., Oceanside, CA 92054, US 

(540)  CANNADIPS 
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(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(511) 5  “Shtojca bimore; shtojca natyrale bimore; barishte për qëllime mjekësore; ekstrakte 

të barishteve mjekësore; barishte mjekësore; barishte mjekësore në formë të thatë; duhan 

dhe preparate për ndërprerjen e duhanit; shtesa dietale dhe preparate dietale; shtesa 

ushqimore dhe dietale; shtesa ushqimore; çamçakëz për qëllime mjekësore; barishte duhan 

që mund të pihen për qëllime mjekësore; farmaceutikë dhe ilaçe natyrale”.  

25  “Veshje dhe rroba, si bluza, kapele dhe xhemperë”.  

34  “Cigare; puro; cigarillo dhe artikuj tjerë të gatshëm për pirjen e duhanit; barishte duhan 

për pirje; snus; artikuj që përdoren me duhan; duhan dhe produkte duhani (duke përfshirë 

zëvendësimet); inhalator personal dhe cigare elektronike; si dhe aroma e solucione për to; 

zëvendësues të duhanit; zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore; duhan për 

përtypje”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/275 

(220) 18/03/2019 

(731) Spectrumleaf Cannadips sp. z o.o. 

ul. 27 Grudnia 3, 61-737 POZNAN, Poland, 

PL 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  “Shtojca bimore; barishte për qëllime mjekësore; ekstrakte të barishteve 

mjekësore; barishte mjekësore; shtesa ushqimore dhe dietale; shtesa ushqimore; çamçakëz 

për qëllime mjekësore; barishte duhan që mund të pihen për qëllime mjekësore; 

farmaceutikë”.  

25  “Veshje, mbathje për kokë dhe mbathje për këmbë”.  

34  “Cigare; puro; cigarillo; barishte për pirjen e duhanit; snus; artikuj të duhanpirësve; 

duhan; cigare elektronike; zëvendësues të duhanit; zëvendësues të duhanit, jo për qëllime 

mjekësore; duhan për përtypje; lëngje për cigare elektronike”.   
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(210) KS/M/ 2019/276 

(220) 18/03/2019 

(731) Spectrumleaf Cannadips sp. z o.o. 

ul. 27 Grudnia 3, 61-737 POZNAN, Poland, 

PL 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  “Shtojca bimore; barishte për qëllime mjekësore; ekstrakte të barishteve 

mjekësore; barishte mjekësore; shtesa ushqimore dhe dietale; shtesa ushqimore; çamçakëz 

për qëllime mjekësore; barishte duhan që mund të pihen për qëllime mjekësore; 

farmaceutikë”.  

25  “Veshje, mbathje për kokë dhe mbathje për këmbë”.  

34  “Cigare; puro; cigarillo; barishte për pirjen e duhanit; snus; artikuj të duhanpirësve; 

duhan; cigare elektronike; zëvendësues të duhanit; zëvendësues të duhanit, jo për qëllime 

mjekësore; duhan për përtypje; lëngje për cigare elektronike”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/277 

(220) 18/03/2019 

(731) MONINI S.P.A. Strada Statale 3 

Flaminia Km 129 snc, 06049 SPOLETO 

(PG), IT 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  MONINI 

 

 
     

 

(511) 29  “Vajëra për ushqim, ullinj të konzervuar, pastë ulliri, pelte ulliri (olive pate), pelte 

nga perimet, produkte ulliri, produkte nga perimet të përfshira në këtë klasë, tapenade 

(pastë e përbara ng aullinjët e zi dhe përbërës tjerë), gjalp.”  

30  “Mallëra furre, përbërës, erëza, uthull, uthull balsamuese, produkte me bazë uthulle dhe 

produkte me bazë të uhtullës balsamuese të përfshira në këtë klasë, majonez, pesto, 

mustard, erëza perimesh, salcë domatesh.”  
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(210) KS/M/ 2019/278 

(220) 18/03/2019 

(731) MONINI S.P.A. Strada Statale 3 

Flaminia Km 129 snc, 06049 SPOLETO 

(PG), IT 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  “Vajëra dhe yndyrë për ushqim; vaj ulliri; vaj kikiriku; vaj luledielli për ushqim; 

vaj misri; vaj gruri; vaj i farave; vaj soje; vaj perimesh; ullinjë, [të përgaditur]; ullinjë, të 

konzervuar; pastë ulliri; pemë dhe perimë të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; 

turshi; salcë; xhelatinë; marmeladë; salcë frutash; vezë; qumsht dhe produkte qumshti; 

produkte djathi; jogurt; mish; peshk; shpezë;  kafshë gjahu; ekstrakt mishi.”  

30  “Uthull; uthull me aromë; melmesa; erëza me bazë-perimesh për pasta; salcë për 

përdorim me pasta; salcë-e gatshme; përzierje për përgaditjen e salcave; preparate 

aromatike për ushqim; aroma gatimi; pastë ushqimesh e miellizuar; miell; drithëra; gjëra 

ushqimore të bëra nga drithërat; bukë; simite; pica; pite; ëmbëlsira pastiqerie; torte e lehtë; 

mallëra furre; çokollada; aroma për torte; ëmbëlsues (natyral-); akull për ushqim; mjaltë; 

shurup dhe melasë; majë buke; pluhur për pjekje; melmesa; krypë; mustardë; kakao; 

sheqer; oriz; tapioka; sago; kafe; kafe artificiale; çaj; akull.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/279 

(220) 18/03/2019 

(731) JT International SA Rue Kazem-

Radjavi 8, 1202 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  PLOOM 

 

 
     

 

(511) 11  “Aparatë për ngrohjen e duhanit dhe produktet e duhanit; apartë për ngrohjen e 

lëngjeve; aparatë për gjenerimin e ajrit.”  

34  “Duhan, coftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan që 

pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshirë në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”  
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(210) KS/M/ 2019/283 

(220) 19/03/2019 

(731) Astrit Bekaj Rruga Tirana , Lakrishte 

numer 42 Prishtine, KS 

(591) zeze 

(740)  Arijetë Bekaj Rruga Tirana nr 42 , 

Lakrishtë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/284 

(220) 19/03/2019 

(731) Astrit Bekaj Rruga Tirana , Lakrishte 

numer 42 Prishtine, KS 

(591) kaltert 

(740)  Arijetë Bekaj Rruga Tirana nr 42 , 

lakrishtë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; përbërje lagëse dhe 

ngjitëse; karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje  

7  Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (pëveç mjeteve të transportit tokësor); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të trasportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh  

11  Aoarate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim,ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.  
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(210) KS/M/ 2019/285 

(220) 19/03/2019 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë, 

E Zezë,E Kaltërt. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të 

fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe 

dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës, 

mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)  

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/ 2019/286 

(220) 19/03/2019 

(731) Teladoc Health, Inc. 2 Manhattanville 

Road, Suite 203 Purchase, New York 

10577, US 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TELADOC HEALTH 

 

 
     

 

(511) 9  Softuere të cilët mund të mirren (shkarkohen), përkatësisht, aplikacione për 

softuere të cilat mund të përdoren lidhur me ofrimin e mbrojtjës shëndetësore, telemjekësia, 

kujdesi nga së largu, kujdesi shëndetësorë përmes shërbimeve virtuale; softuere të cilat 

mund të mirren bazuar në intelegjencën artificiale për përdorimin në ofrimin e shërbimeve  

të diagnostifikimit në mjekësi, rekomandimeve të shërimit, dhe kujdesit mjeksorë; softuere 

të cilët mund të shkarkohen të cilët përmbajnë intelegjencë artificiale për përdorimin ne 

lëminë e mjeksisë dhe kujdesit mjeksorë.  

35  Shërbime të konsultimit lidhur me planifikimin e benefiteve për të punësuarit dhe 

planeve për shëndetin dhe mirëqenien e të punësuarëve;  shërbime të cilat kanë të bëjnë me 

rekomandimet e mjekut; shërbime të cilat kanë të bejnë me referimin e pacientëve në 

trajtim spitalor; shërbime të caktimit të ekzaminimeve mjeksore për të tjerët; menaxhimi i 
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qendrave telefonike mjeksore të cilat ofrojnë informacione shëndetësore dhe shërbime tjera 

përmes internetit, telefoni dhe paisjeve tjera; shërbime të administrimit elektronik të 

dokumentacionit mjeksor; ofrimi i shërbimeve të evidentimit të mjekëve dhe institucioneve 

spitalore dhe evidentimi i planeve shëndetësore; shërbime të marketingut të mbrojtjës 

shëndetësore.  

42  Sigurimi i shërbimeve të ueb faqeve me softuer i cili nuk mund të mirret për përdorim 

lidhur me ofrimin e mbrojtjës shëndetësore, telemjekësia, kujdesi nga së largu dhe kujdesi 

shëndetësor përmes shërbimeve virtuale; sigurimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit i 

cili nuk mund të mirret për pacienta dhe ofruesit e shërbimeve shëndetësore  për përdorim 

në lëminë e bashkëpunimit, mbikqyrja, administrimi, përcjellja dhe komunikimi lidhur me 

mbrojtjën shëndetësore, shërbime të kujdesit të trupit, relaksimit, etj.(Wellness), ushqimit, 

mënyrën e të jetuarit dhe shërimit të sëmundjeve; ofrimi i përkohëshem i shërbimeve për 

shfrytëzimin e softuerit i cili nuk mund të mirret për automatizimin dhe sigurimin e 

shërbimeve mjekësore; ofrimi drejt për se drejti (online) i shërbimeve përmes aplikimit në 

internet e cila shfrytëzuesve ju mundëson të kenë qasje në shërbime telemjeksore duke 

shfrytëzuar intelegjencën artificiale për caktimin e diagnozave (diagnostifikimin) dhe 

ofrimin e kujdesit mjeksorë; shërbimet e softuerit si shërbime (SAAS) të cilat i përmbanë 

softueri për përdorim në analizimin e të dhënave shëndetësore; shërbimet e aplikimit të cilat 

i përmbanë softueri për përdorim nga ana e parapaguesëve shëndetësor, ofruesit të 

shërbimeve, punëdhenësit dhe bartësit e të dhënave financiare dhe shëndetësore për qëllime 

analitike; shërbime të softuerit si shërbime të (SAAS) të cilat i përmbanë softueri për 

përdorim në magazinimin e të dhënave, minierave, përcjellja dhe administrimi i shënimeve 

shëndetësore elektronike dhe analizave të informacioneve shëndetësore dhe mjeksore të 

cilat përdoren nga ana e parapaguesëve shëndetësorë, ofruesve të shërbimeve, 

punëdhënësve dhe bartëseve; ofrimi i shërbimeve të softuerit –si-shërbime (SAAS) për 

ofruesit e shërbimeve shëndetësore për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e informatave lidhur me 

pacientët dhe dokumentacionin mjekësor, ofrimi i shërbimeve telemjekësore, mbrojtjen 

shëndetësore dhe shërbime të mbrojtjës virtuale, për mbledhje, administrim dhe regjistrim 

te informacioneve lidhur me kërkesat për administrimin dhe paraqitjen e informacioneve 

lidhur me kërkesat për dorëzimin e sigurimeve dhe kontrollin e përfitimeve  

44  Shërbime mjekësore, përkatësisht ofrimi i shërbimeve mjekësore dhe këshillimin 

përmes telefonit dhe internetit dhe përmes kompjuterëve personal, telefonave të mençur, 

tabloitëve, pajisjeve mobile dhe nga lartësia (pa kabëll) dhe pajisjeve tjera 

telekomunikuese; ofrimi i shërbimeve të mbrojtjës shëndetësore, telemjekësore, kujdesi nga 

se largu dhe mbrojtjës shëndetësore virtuale; sigurimi i ueb faqeve për informacione 

shëndetësore dhe mjekësore dhe informacione për ushqimin dhe shërbime të kujdesit të 

trupit, relaksimit, etj. (Wellness); ofrimi i shërbimeve të shendetit mental dhe shërbimet e 

këshillimit; ofrimi i shërbimeve profesionale dhe shërbimeve mjekësore të një mendimit 

tjetër; ofrimi i shërbimeve të diagnostifikimit mjekësor; ofrimi i shërbimeve të 

administrimit të kujdesit konstant; ruajtja dhe mirëmbajtja e të dhënave personale dhe 

dosjeve për historikun mjekësorë të shfrytëzuesve.  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

213 

 

 

(210) KS/M/ 2019/287 

(220) 19/03/2019 

(731) Teladoc Health, Inc. 2 Manhattanville 

Road, Suite 203 Purchase, New York 

10577, US 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuere të cilët mund të mirren (shkarkohen), përkatësisht, aplikacione për 

softuere të cilat mund të përdoren lidhur me ofrimin e mbrojtjës shëndetësore, telemjekësia, 

kujdesi nga së largu, kujdesi shëndetësorë përmes shërbimeve virtuale; softuere të cilat 

mund të mirren bazuar në intelegjencën artificiale për përdorimin në ofrimin e shërbimeve  

të diagnostifikimit në mjekësi, rekomandimeve të shërimit, dhe kujdesit mjeksorë; softuere 

të cilët mund të shkarkohen të cilët përmbajnë intelegjencë artificiale për përdorimin ne 

lëminë e mjeksisë dhe kujdesit mjeksorë.  

35  Shërbime të konsultimit lidhur me planifikimin e benefiteve për të punësuarit dhe 

planeve për shëndetin dhe mirëqenien e të punësuarëve;  shërbime të cilat kanë të bëjnë me 

rekomandimet e mjekut; shërbime të cilat kanë të bejnë me referimin e pacientëve në 

trajtim spitalor; shërbime të caktimit të ekzaminimeve mjeksore për të tjerët; menaxhimi i 

qendrave telefonike mjeksore të cilat ofrojnë informacione shëndetësore dhe shërbime tjera 

përmes internetit, telefoni dhe paisjeve tjera; shërbime të administrimit elektronik të 

dokumentacionit mjeksor; ofrimi i shërbimeve të evidentimit të mjekëve dhe institucioneve 

spitalore dhe evidentimi i planeve shëndetsore; shërbime të marketingut të mbrojtjës 

shëndetsore.  

42  Sigurimi i shërbimeve të ueb faqeve me softuer i cili nuk mund të mirret për përdorim 

lidhur me ofrimin e mbrojtjës shëndetsore, telemjekësia, kujdesi nga së largu dhe kujdesi 

shëndetsor përmes shërbimeve virtuale; sigurimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit i 

cili nuk mund të mirret për pacienta dhe ofruesit e shërbimeve shëndetsore  për përdorim në 

lëminë e bashkëpunimit, mbikqyrja, administrimi, përcjellja dhe komunikimi lidhur me 

mbrojtjën shëndetsore, shërbime të kujdesit të trupit, relaksimit, etj. (Wellness), ushqimit, 

mënyrën e të jetuarit dhe shërimit të sëmundjeve; ofrimi i përkohëshem i shërbimeve për 

shfrytëzimin e softuerit i cili nuk mund të mirret për automatizimin dhe sigurimin e 

shërbimeve mjekësore; ofrimi drejt për se drejti (online) i shërbimeve përmes aplikimit në 

internet e cila shfrytëzuesve ju mundëson të kenë qasje në shërbime telemjeksore duke 

shfrytëzuar intelegjencën artificiale për caktimin e diagnozave (diagnostifikimin) dhe 

ofrimin e kujdesit mjeksorë; shërbimet e softuerit si shërbime (SAAS) të cilat i përmbanë 

softueri për përdorim në analizimin e të dhënave shëndetësore; shërbimet e aplikimit të cilat 

i përmbanë softueri për përdorim nga ana e parapaguesëve shëndetësor, ofruesit të 

shërbimeve, punëdhenësit dhe bartësit e të dhënave financiare dhe shëndetësore për qëllime 
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analitike; shërbime të softuerit si shërbime të (SAAS) të cilat i përmbanë softueri për 

përdorim në magazinimin e të dhënave, minierave, përcjellja dhe administrimi i shënimeve 

shëndetësore elektronike dhe analizave të informacioneve shëndetësore dhe mjeksore të 

cilat përdoren nga ana e parapaguesëve shëndetësorë, ofruesve të shërbimeve, 

punëdhënësve dhe bartëseve; ofrimi i shërbimeve të softuerit –si-shërbime (SAAS) për 

ofruesit e shërbimeve shëndetësore për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e informatave lidhur me 

pacientët dhe dokumentacionin mjekësor, ofrimi i shërbimeve telemjekësore, mbrojtjen 

shëndetësore dhe shërbime të mbrojtjës virtuale, për mbledhje, administrim dhe regjistrim 

te informacioneve lidhur me kërkesat për administrimin dhe paraqitjen e informacioneve 

lidhur me kërkesat për dorëzimin e sigurimeve dhe kontrollin e përfitimeve 

44  Shërbime mjekësore, përkatësisht ofrimi i shërbimeve mjekësore dhe këshillimin 

përmes telefonit dhe internetit dhe përmes kompjuterëve personal, telefonave të mençur, 

tabloitëve, pajisjeve mobile dhe nga lartësia (pa kabëll) dhe pajisjeve tjera 

telekomunikuese; ofrimi i shërbimeve të mbrojtjës shëndetësore, telemjekësore, kujdesi nga 

se largu dhe mbrojtjës shëndetësore virtuale; sigurimi i ueb faqeve për informacione 

shëndetësore dhe mjekësore dhe informacione për ushqimin dhe shërbime të kujdesit të 

trupit, relaksimit, etj. (Wellness); ofrimi i shërbimeve të shendetit mental dhe shërbimet e 

këshillimit; ofrimi i shërbimeve profesionale dhe shërbimeve mjekësore të një mendimit 

tjetër; ofrimi i shërbimeve të diagnostifikimit mjekësor; ofrimi i shërbimeve të 

administrimit të kujdesit konstant; ruajtja dhe mirëmbajtja e të dhënave personale dhe 

dosjeve për historikun mjekësorë të shfrytëzuesve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/288 

(220) 19/03/2019 

(731) Extra Delikates Sh.p.k Burim Krenzi 

Rr, Gursel&Bajram Sulejmani, KS 

(591) #4B4B4D E zezë e hapur 

#282829 E zezë e mbyllur 

 

 
 

(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 
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esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.  

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  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

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  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/289 

(220) 19/03/2019 

(731) Extra Delikates Sh.p.k 

Burim Krenzi Rr, Gursel&Bajram 

Sulejmani, KS 

(591) #005432 E gjelbërt e hapur 

#008349 E gjelbërt e mbyllur 

 

 
 

(540)   
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(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.  

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  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

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  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 
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(210) KS/M/ 2019/290 

(220) 19/03/2019 

(731) Extra Delikates Sh.p.k 

Burim Krenzi Rr, Gursel&Bajram 

Sulejmani, KS 

(591) #006CB5 E kaltërt e hapur 

#133B5C E kaltërt e mbyllur 

 

 
 

(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.  

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  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

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 
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(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  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/291 

(220) 19/03/2019 

(731) Extra Delikates Sh.p.k Burim Krenzi 

Rr, Gursel&Bajram Sulejmani, KS 

(591) #ED3237 E kuqe e hapur 

#632B2B E kuqe e mbyllur 

 

 
 

(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.  

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  

17  Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 
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përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

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  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/292 

(220) 19/03/2019 

(731) Extra Delikates Sh.p.k 

Burim Krenzi Rr, Gursel&Bajram 

Sulejmani, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim 
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30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli  

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)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/293 

(220) 19/03/2019 

(300) 2018-123031  28/09/2018  JP 

(731) Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5-Chome 

Koto-ku, Tokyo 135-8505, JP 

(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)  Dynabook 

 

 
     

 

(511) 9  AC adaptuesit; makina dhe aparate për distribuim dhe kontrollë të rrymës; bateri të 

cilat mbushen;bateri dhe çelia; komplete baterive për kompjuterë; inçizues të ngjarjeve; 

kamera digjitale; paisje për radio transmetim pa tel; makina dhe aparate telekomunikuese; 

pjesë dhe aksesorë për makina dhe aparate telekomunikuese; telefona mobil; smartphonë 

(telefona të mençur); mbushës të baterive për telefona mobil dhe telefona të mençur; pjesë 

dhe aksesorë për telefona mobil dhe tefona të mençur; mbulesa dhe qeska për telefona 

mobil dhe telefona të mençur; adapterë për rrjeta kompjuterike, sviçerë, ruterë dhe haba; 

TV tjunera për kompjuterë; asistent  (ndihmës) personal digjital (PDA); syza të mençura; 

kompjuter të cilët ndahen; kompjuter portativ; kompjuter personal; server kompjuterik; 

makina tjera elektronike; softver i sigurisë kompjuterike (i shkarkuarshëm/ i inçizuar); 

softver për managjimin e sistemeve kompjuterike (i shkarkueshëm nga interneti/ i inçizuar); 

softver kompjuterik për klodim (cloud computing software) (i shkarkueshëm/ i inçizuar); 

softver tjetër kompjuterik ( i shkarkueshëm/ i inçizuar); njësi displeji për komjuterë; 

tastatura për kompjuter; minjë (mice) për kompjuterë; lapsi digjitizer; stilusë për 

kompjuterë; njësi replikuese të portave; pllaka memorike për kompjuterë; pjesë periferike 

dhe paisje kompjuterike; fajla imazhesh, video fajla, fajla filmash të cilët shkarkohen  nga 

interneti; publikime elektronike.   

35  Sigurimi i informatave lidhur me shitjet komerciale; ndërmjetësimi nëpërmjet internetit 

në shitje rrugëve postare; ofrimi i informatave të cilat lidhen me shitjen komerciale 

nëpërmjet internetit apo postës elektronike; ofrimi i informatave dhe përcjellja  e 

konsultimeve në lidhje me novitetet në lëminë e teknologjive informative; sherbime të 

shitjes me pakicë dhe sherbime të shitjes me shumicë në lidhje me makina dhe aparate 

elektrike; administrim të fajlave kompjuterik; administrim i kompjuterizuar i bazave të të 

dhënave; kompajlimi dhe sistemimi i informatave në baza kompjuterike të të dhënave.    

37  Instalimi, mirëmbajtja  dhe riparimi i hardverit kompjuterik; riparimi ose mirembajtja e 

makinave dhe aparateve elektronike; riparimi dhe mirëmbajtja e makinave dhe aparateve 
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telekomunikuese.   

40  Grumbullimi, sortimi, riciklimi dhe asgjësimi i mbeturinave dhe plehrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/294 

(220) 19/03/2019 

(300) 2018-123032  28/09/2018  JP 

(731) Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5-Chome 

Koto-ku, Tokyo 135-8505, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  AC adaptuesit; makina dhe aparate për distribuim dhe kontrollë të rrymës; bateri të 

cilat mbushen;bateri dhe çelia; komplete baterive për kompjuterë; inçizues të ngjarjeve; 

kamera digjitale; paisje për radio transmetim pa tel; makina dhe aparate telekomunikuese; 

pjesë dhe aksesorë për makina dhe aparate telekomunikuese; telefona mobil; smartphonë 

(telefona të mençur); mbushës të baterive për telefona mobil dhe telefona të mençur; pjesë 

dhe aksesorë për telefona mobil dhe tefona të mençur; mbulesa dhe qeska për telefona 

mobil dhe telefona të mençur; adapterë për rrjeta kompjuterike, sviçerë, ruterë dhe haba; 

TV tjunera për kompjuterë; asistent  (ndihmës) personal digjital (PDA); syza të mençura; 

kompjuter të cilët ndahen; kompjuter portativ; kompjuter personal; server kompjuterik; 

makina tjera elektronike; softver i sigurisë kompjuterike (i shkarkuarshëm/ i inçizuar); 

softver për managjimin e sistemeve kompjuterike (i shkarkueshëm nga interneti/ i inçizuar); 

softver kompjuterik për klodim (cloud computing software) (i shkarkueshëm/ i inçizuar); 

softver tjetër kompjuterik (i shkarkueshëm/ i inçizuar); njësi displeji për komjuterë; 

tastatura për kompjuter; minjë (mice) për kompjuterë; lapsi digjitizer; stilusë për 

kompjuterë; njësi replikuese të portave; pllaka memorike për kompjuterë; pjesë periferike 

dhe paisje kompjuterike; fajla imazhesh, video fajla, fajla filmash të cilët shkarkohen nga 

interneti; publikime elektronike.   

35  Sigurimi i informatave lidhur me shitjet komerciale; ndërmjetësimi nëpërmjet internetit 

në shitje rrugëve postare; ofrimi i informatave të cilat lidhen me shitjen komerciale 

nëpërmjet internetit apo postës elektronike; ofrimi i informatave dhe përcjellja  e 

konsultimeve në lidhje me novitetet në lëminë e teknologjive informative; sherbime të 

shitjes me pakicë dhe sherbime të shitjes me shumicë në lidhje me makina dhe aparate 

elektrike; administrim të fajlave kompjuterik; administrim i kompjuterizuar i bazave të të 

dhënave; kompajlimi dhe sistemimi i informatave në baza kompjuterike të të dhënave.    

37  Instalimi, mirëmbajtja  dhe riparimi i hardverit kompjuterik; riparimi ose mirembajtja e 

makinave dhe aparateve elektronike; riparimi dhe mirëmbajtja e makinave dhe aparateve 

telekomunikuese.   

40  Grumbullimi, sortimi, riciklimi dhe asgjësimi i mbeturinave dhe plehrave.  
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(210) KS/M/ 2019/295 

(220) 19/03/2019 

(731) STADA Arzneimittel AG 

Stadastraße 2 – 18 61118 Bad Vilbel 

Germany, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  IBUDOLOR 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; pastrim, 

lustrim, preparate abrazive dhe fërkuese ; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

losion për flokë; pastat e dhëmbëve; të gjitha mallrat e lartpërmendur me përjashtim të 

preparateve për kujdes dentare mjekësore dhe kujdesit oral  

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

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për bebe; leukoplast, 

materiale për fashim; materiale për mbushjen  dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicidet; të gjitha mallrat e 

lartpërmendur me përjashtim të preparateve për kujdese dentare  mjekësore dhe kujdesit 

oral.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/296 

(220) 19/03/2019 

(731) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)  BODRUMI I VJETER 

 

 
     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/301 

(220) 19/03/2019 

(731) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(591) E VERDHË, E ZEZË, E KUQE, E 

PORTOKALLËR 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

223 

 

 
 

     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/302 

(220) 19/03/2019 

(731) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(591) E KUQE, E VERDHË, E ZEZË 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/303 

(220) 19/03/2019 

(731) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter 

Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS 

(591) E VERDHË, E ZEZË,  

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë / KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  
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33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/304 

(220) 19/03/2019 

(731) Christian Louboutin 1, rue Volney, F-

75002 Paris, FR 

(740)  Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo 

LLC Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5, 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime prej lëkurë, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; baule dhe ҫanta udhëtimi; ҫanta dore; portofolë; ҫanta grash pa 

rrip; çanta të mëdha me dy bishta; ҫanta (në formë këllëfi, qesesh) prej lëkure; ҫanta shpine; 

rripa (lëkure për në shpatull); çanta për libra dhe dokumenta; kuti prej lëkure ose lëkure 

artificiale prej materiali fibroz; kuleta; ҫanta për psonisje; ҫanta për të mbajtur gjëra të 

ndryshme.  

25  Veshje për këmbë, rripa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/305 

(220) 20/03/2019 

(731) Fresh Nuts GmbH Pinkertweg 10 

22113 Hamburg, DE 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  Kerem 

 

 
     

 

(511) 29  Mish,peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, gjem, kompot; vezë; qumësht, djath, gjalpë, 

jogurt dhe produkte tjera të qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim; fara të lulediellit të 

fërguara dhe kriposura; leblebija të fërguara (verdha); leblebija të fërguara të bardha; 

leblebija, të ëmbëlsuara (bardha); leblebija të ëmbëlsuara (ngjyrosura); fara të kungullit, të 

fërguara dhe të kriposura; patatina me kikiriki; salcë nga frutat e thata me lëvozhga; 

përzierje të frutave të thata me lëvozhga– të pa kripura; përzierje e frutave të thata me 

lëvozhgë-të kripura;  leblebija të freskëta; fara të shalqinit; fara të lule diellit të fërguara të 

njelmëta; fara të lulediellit të fërguara jo të njelmëta; leblebi e verdhë e fërguar, e njelmët; 

ashtu edhe patate të skuqura misri  me djath;   bërthama kikiriki të fërguara dhe kriposura; 

fara të fërguara dhe kriposura të lulediellit; fara të kungullit, në formë topthi bore të 

fërguara dhe kriposura; fara të lule diellit të fërguara dhe kriposura; fara të lulediellit të 

fërguara dhe të njelmëta; fara të kungullit, të fërguara dhe të kriposura; leblebija të bardha 

të kriposura; leblebija të fërguara (verdha) ; fara të kungullit të fërguara dhe të kriposura;  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zavendësues të kafes; oriz, makarona dhe peta; tapioka dhe sago; 

miell dhe produkte të drithërave; buk, pjekurina dhe produkte të embëlsirave; çokolatë; 

akullore, akull me lëng frutash dhe akull tjetër për ushqim; sheqer, mjaltë, melasë; tharem 
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buke, pluhur për pjekurina (fryerje); krip, shtesa për gjella, melmesa, bimë të konservuara 

për melmesa; uthull, salca dhe shtesa tjera për gjella; akull [ujë i ngrirë]; ëmbëlsira nga 

melasa në formë salçiçe, me arra.  

31  produkte të freskëta  dhe të pa përpunuara  bujqësore, akuakulturë, hortikulturë dhe  

produkte pylltarie; kokrra dhe fara të freskëta dhe të pa përpunuara; fruta dhe perime të 

freskëta, bimë mëlmesash e freskët; bimë dhe lule natyrale; buqete lulesh, rasad dhe fara 

për mjellje; kafshë të gjalla; ushqim dhe pije për kafshë; ëmbëltues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/306 

(220) 20/03/2019 

(731) " Doni Fruits" SH.P.K. Rruga Driton 

Islami, Ferizaj., KS 

(591) E Kuqe, e Bardhë dhe e Gjelbër. 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

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.   

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/307 

(220) 20/03/2019 

(731) " Doni Fruits" SH.P.K. Rruga Driton 

Islami, Ferizaj., KS 

(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe 

Portokalli 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine 
 

(540)  Doni fruits 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  
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30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 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  

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/308 

(220) 20/03/2019 

(731) " TREGU  DITOR " SH.P.K. 

Rruga Vëllezrit Gërvalla, Ferizaj., KS 

(526) Tregu Ditor 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12, 

Ptrishtine 
 

(540)  Tregu Ditor 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

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.   

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/309 

(220) 20/03/2019 

(731) " TREGU  DITOR " SH.P.K. 

Rruga Vëllezrit Gërvalla, Ferizaj., KS 

(591) Portokalli,  Kuqe, Bardhë  dhe 

Verdhë.  

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

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.   

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/310 

(220) 20/03/2019 

(731) " TREGU  DITOR " SH.P.K. 

Rruga Vëllezrit Gërvalla, Ferizaj., KS 

(591) Portokalli,  Kuqe, Bardhë  dhe 

Verdhë.  

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12, 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

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.   

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  
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39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/311 

(220) 20/03/2019 

(731) " TREGU  DITOR " SH.P.K. 

Rruga Vëllezrit Gërvalla, Ferizaj., KS 

(591) Portokalli  dhe Gjelbër  

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12, 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

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.   

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/312 

(220) 20/03/2019 

(731) " TREGU  DITOR " SH.P.K. 

Rruga Vëllezrit Gërvalla, Ferizaj., KS 

(591) Portokalli  dhe Gjelbër  

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12, 

Prishtine  

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

31  Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 
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në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

39  Transporti;ambalazhimi dhe deponimi i mallrave;menaxhim udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/313 

(220) 20/03/2019 

(731) " TREGU  DITOR " SH.P.K. 

Rruga Vëllezrit Gërvalla, Ferizaj., KS 

(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe 

Portokalli 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12, 

Prishtine  

 

(540)  Orange Fruits 

 

 
     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli  

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.   

32  Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/314 

(220) 20/03/2019 

(731) MURATBEY GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KOCATEPE MAH. MEGACENTER A 

BLOK NO:1243-1250 ISTANBUL,, TR 

(591) Hije të kaltër, hije të violetës, e 

bardhë, hije të kuqe, hije ngjyrë portokalli,  

hije të verdhë. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Djathë; Prodhime me bazë qumështi.  
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(210) KS/M/ 2019/315 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(591) E kaltert, e portokallte, e gjelber, e 

kuqe, e bardhe, e kafte, e kaltert e hapur. 

(740)  VetonSahiti  Shita& Associates 

L.L.C. Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë,  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/316 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(591) E portokallte, e gjelbert 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  
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(210) KS/M/ 2019/317 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(591) E portokallte, e gjelbert, e kuqe. 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/318 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  VEGIANA 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/319 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë, KS 
 

(540)  HERBAVITA 

 

 
     

 

(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.  
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31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/321 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(591) E verdhe, e portokallte, e kuqe, e 

kafte. 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/322 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(591) E verdhe, e kuqe, e kafte.dhe e 

portokallt 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  
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39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/323 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e hirit, e kafte, e bardhe. 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/324 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e bardhe. 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

234 

 

 
 

(210) KS/M/ 2019/325 

(220) 21/03/2019 

(731) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir 

Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e bardhe, e zeze, e gjelbert. 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

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

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

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/326 

(220) 21/03/2019 

(300) 3739011  11/10/2018  ES  

(731) Almirall, S.A. Ronda General Mitre 

151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  RYNUVIAK 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze 

dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/327 

(220) 21/03/2019 

(300)  3739012  11/10/2018  ES 

(731) Almirall, S.A. Ronda General Mitre 

151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

(540)  KLISYRI 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze 

dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/328 

(220) 21/03/2019 

(300) 3739015  11/10/2018  ES 

(731) Almirall, S.A. Ronda General Mitre 

151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  LUXRAYO 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze 

dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/329 

(220) 21/03/2019 

(300) 3739014  11/10/2018  ES 

(731) Almirall, S.A. Ronda General Mitre 

151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  SIMSAKLIR 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze 

dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”  
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(210) KS/M/ 2019/330 

(220) 21/03/2019 

(300) 3739010  11/10/2018  ES 

(731) Almirall, S.A. Ronda General Mitre 

151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC  

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  RAYKLIRA 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze 

dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/331 

(220) 21/03/2019 

(731) GABA International Holding GmbH 

Grabetsmattweg, 4106 Therwil, CH 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  ELMEX 

 

 
     

 

(511) 3  “Produkte të kujdesit për gojë duke përfshirë pastë për dhëmbë, gargarë, preparate 

për zbardhjen e dhëmbëve.”  

5  “Produkte mjekësore të kujdesit për gojë, pastë mjekësore për dhëmbë, gargarë 

mjekësore; preparate farmaceutike për kujdesin e gojës dhe atë dentar.”  

21  “Brusha për dhëmbë, penjë për pastrimin e dhëmbëve, pastrues ndërdhëmbësh.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/332 

(220) 21/03/2019 

(731) Wolverine Outdoors, Inc. 

9341 Courtland Drive NE Rockford, 

Michigan 49351, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  BOUNCE 

 

 
     

 

(511) 25  Rrobat, këpucët, kapelat  
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(210) KS/M/ 2019/333 

(220) 22/03/2019 

(731) Ty Inc. 280 Chestnut Ave. 60559 

Westmont Illinois, US 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  COINLET 

 

 
     

 

(511) 18  çanta për femra;  çanta të vogla të cilat mbahën në nyje të dorës; çanta të vogla 

për fëmra; kuleta për para (monedha) të cilat mbahën në nyje të dorës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/334 

(220) 22/03/2019 

(731) Ty Inc. 280 Chestnut Ave. 

60559 Westmont Illinois, US 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TY 

 

 
     

 

(511) 28  Lodra prej pelushi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/335 

(220) 22/03/2019 

(731) Ty Inc. 280 Chestnut Ave. 

60559 Westmont Illinois, US 

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

Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TY KOSOVO 

 

 
     

 

(511) 35  Shërbimet e shitjes me shumicë të porosive të lodrave dhe produkteve tjera të 

asortimentit të gjërë; Distribuimi me shumicë i lodrave dhe produkteve të tjera të 

asortimentit të gjërë; Shitja me shumicë e lodrave dhe produkteve të tjera të asortimentit të 

gjërë; Shërbimet e shitjes me shumicë përmes ofertës drejtpërdrejtë të lodrave dhe 

produkteve të tjera të asortimentit të gjërë; Shfrytëzuesve të fundit nga ana e distributorëve; 

Shërbimet e shitjes me shumicë përmes ofertave të drejtpërdrejta të lodrave dhe produkteve 

të tjera të asortimentit të gjërë shfrytëzuesve të fundit nga ana e shitësve; Shërbimet e 

shitjes me shumicë përmes ofertës së drejtpërdrejt për lodra dhe produkteve të tjera të 

asortimentit të gjërë nga e agjentëve të shitjes; Shërbimet e drejtpërdrejta (online) të shitjes 

me shumicë dhe shitjes me pakicë të lodrave dhe produkteve të tjera të asortimentit të gjërë; 

Shërbimet e drejtperdrejta (online) të shitjes me shumicë të lodrave dhe produkteve të tjera 

te asortimentit te gjërë; Shërbimet  e shitjes me shumicë dhe shitjes me pakicë të lodrave 

dhe produketeve të tjera të asortimentit te gjërë; Shërbimet e shitjes me shumicë të 
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produkteve të tjera të asortimentit të gjërë; Stërshitja e lodrave dhe produkteve të tjera të 

asortimentit te gjërë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/336 

(220) 22/03/2019 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  Lexus Self Charging Hybrid 

 

 
     

 

(511) 12  “Automobilë dhe pjesë strukturore për to.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/337 

(220) 22/03/2019 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea, 

KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. " Ndue Përleshi" - 

Alko Impex Obj.2-1/9 
 

(540)  TIMELESS TIME 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan;cigare;puro;burnot ( lloj duhani );leter për cigare;kamish të duhanit, të 

cilët nuk janë nga metalet fisnike;filetra për cigare;kuti për cigare, tabakera, të cilat nuk 

janë nga metalet fisnike;qese për duhan;çakmak për duhan, i cili nuk është nga metali i 

qmuar;shkretëse;pastrues për kamish të duhanit;shpuzore ( take tuke ) për duhanpirës, të 

cilat nuk janë nga metalet fisnike;prerëse për cigare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/338 

(220) 22/03/2019 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea, 

KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. " Ndue Përleshi"- 

Alko Impex Obj. 2-1/9 
 

(540)  CARNIVAL 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan;cigare;puro;burnot ( lloj duhani );leter për cigare;kamish të duhanit, të 
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cilët nuk janë nga metalet fisnike;filetra për cigare;kuti për cigare, tabakera, të cilat nuk 

janë nga metalet fisnike;qese për duhan;çakmak për duhan, i cili nuk është nga metali i 

qmuar;shkretëse;pastrues për kamish të duhanit;shpuzore ( take tuke ) për duhanpirës, të 

cilat nuk janë nga metalet fisnike;prerëse për cigare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/339 

(220) 22/03/2019 

(731) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil, 

Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea, 

KR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  
 

(540)  BLOOMING 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot (lloj duhani); leter për cigare; kamish të duhanit, të 

cilët nuk janë nga metalet fisnike; filetra për cigare; kuti për cigare, tabakera, të cilat nuk 

janë nga metalet fisnike; qese për duhan; çakmak për duhan, i cili nuk është nga metali i 

qmuar; shkretëse; pastrues për kamish të duhanit; shpuzore ( take tuke ) për duhanpirës, të 

cilat nuk janë nga metalet fisnike; prerëse për cigare.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/340 

(220) 22/03/2019 

(731) Muhamet Suka Rr. Flamuri – Prizren, 

KS 

 
 

(540)  OSKOS 

 

 
     

 

(511) 35  përfshihen kryesisht shërbimet e kryera nga personat ose organizatat me objekt: 

- ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose 

- ndihmë në menaxhimin e funksioneve afariste ose komerciale të një ndërmarrjeje 

industriale ose komerciale, si dhe shërbimet e kryera nga institucionet e reklamimit, 

kryesisht ndërmarrjen e komunikimit me publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha 

mënyrat e shpërndarjes dhe që lidhen me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve.  

36  përfshihen kryesisht shërbimet e kryera në çështjet financiare dhe monetare dhe 

shërbimet e kryera në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve.  

37  përfshihen kryesisht shërbimet e kryera nga kontraktorët ose nënkontraktorët në 

ndërtimin ose bërjen e ndërtesave të përhershme, si dhe shërbimet e kryera nga personat ose 

organizatat e angazhuara në restaurimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose në 

ruajtjen e tyre pa ndryshuar pronat e tyre fizike ose kimike.  

42  përfshihen kryesisht shërbimet e ofruara nga individët, individualisht ose kolektivisht, 

në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave komplekse të aktiviteteve; këto lloje 

shërbimesh ofrohen nga anëtarët e profesioneve si kimistë, fizikantë, inxhinierë, 

programues kompjuterash etj.  
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(210) KS/M/ 2019/341 

(220) 25/03/2019 

(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka  cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ROSAMERA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/342 

(220) 26/03/2019 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  LORVIQUA 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

medicinale; ushqim dietal dhe substanca të përshtatura për mjeksi apo përdorim në 

veterinari, ushqim për beba; shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, material për 

lidhje; material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/343 

(220) 26/03/2019 

(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  LORBRENA 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

medicinale; ushqim dietal dhe substanca të përshtatura për mjeksi apo përdorim në 

veterinari, ushqim për beba; shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, material për 

lidhje; material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”  
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(210) KS/M/ 2019/344 

(220) 26/03/2019 

(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  ZARA 

 

 
     

 

(511) 43  “Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime 

bari; shërbime nga bar-restorant me ushqime të shpejta (snack bar); shërbime për kafene; 

shërbime të kafeterisë; shërbime për shtëpi turistike; furnizim me ushqim dhe pije; 

shërbimet të kuzhinierit personal; shërbime të kantinave; çerdhe ditore [shërbimet e 

çerdheve]; shërbime hoteliere; shërbime të motelit; shërbime për shtëpi me qëndrim ditor; 

rezervime për qëndrim të përkohshëm; shërbime restoranti; shërbime restoranti me vetë-

shërbim; dhënia me qira e dhomave të takimeve; dhënia me qira e karrikave, tavolinave, 

mbulesave për tavolinë, enëve të qelqit”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/345 

(220) 26/03/2019 

(731) SCHARPER SPA Viale Ortles, 12 

20139 Milano, IT 

(740)  Gazmend Pallaska, Pallaska & 

Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze 

47/5, Prishtinë 
 

(540)  SPASMEX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/346 

(220) 26/03/2019 

(731) SCHARPER SPA Viale Ortles, 12 

20139 Milano, IT 

(740)  Gazmend Pallaska, Pallaska & 

Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze 

47/5, Prishtinë 
 

(540)  SOPULMIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2019/347 

(220) 26/03/2019 

(731) Dr. Oetker d.o.o. Vuka Karadžića 13, 

22310 Šimanovci, RS 

(591) Bardhë dhe zi  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16   letra dhe kartoni; sende të shtypura; afishet për stenda afishimi; kalendarë; 

projektues; materialet për ushtrimin dhe mësimin (përveç aparateve); materiali plastik për 

paketim; shkronja të shtypshkronjës; klishetë; veçanërisht etiketat për prodhimet dhe 

ambalazhi për paketim, udhëzimet për përdorimin dhe fletat e garancisë, katalogjet dhe 

materiali për marketing; të gjitha të përmendurat për budingjet, përgatitjet dhe shtesat për 

përdorim në përgatitjen e budingut duke përfshir  budingjet e ngrira; përgatitjet dhe shtesat 

në gjendjen e lëngshme dhe pluhur për budingjet, budingjet e ngrira; si dhe shtesat për të 

përmendurat e mësipërme.  

30  budingjet; përbërësit dhe shtesat për përdorimin në përgatitjen e budingut, duke 

përfshirë budingjet e ngrira; përbërësit dhe shtesat në gjendje të lëngët dhe pluhur për 

budingjet dhe budingjet e ngrira; shtesat për të gjitha të përmendurat e mësipërme.  

35  reklamat; duke përfshirë të gjitha format e fushatave të reklamave dhe promovimeve; 

menaxhimi i biznesit; drejtimi i biznesit; biznesi i zyrave; biznesi i marketingut; shërbimi i 

shitjes me shumicë dhe me pakicë, të importit dhe të eksportit; të gjitha të përmendurat për 

budingjet, përbërësit dhe shtesat për përdorimin në përgatitjen e budingut, duke përfshirë 

budingjet e ngrira; përbërësit dhe shtesat në gjendje të lëngët dhe pluhur për budingjet dhe 

budingjet e ngrira; si dhe shtesat për të përmendurat e mësipërme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/348 

(220) 27/03/2019 

(731) UNIVERSITETI AAB SH.P.K. 

Rr. “Elez Berisha”, nr. 56 Zona Industriale 

Prishtinë - Fushë Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e bardh dhe e zezë 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)   

 

 
     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në 
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klasat e tjera; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale te 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderolë (baner); materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, çanta] të letrës ose plastikës, 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit, kalendare.   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; këshillimi dhe 

trajnim; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik.  

41  Arsimim; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi dhe 

mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i teatrove, 

koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave dhe  

shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave, revistave 

dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit; shërbime te 

përkthimeve;  aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i 

publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online).   

42  Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe softuerit -

it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; shërbime 

të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të specializuara të 

dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime kompjuterike; hulumtime 

teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime kompjuterike dhe këshillimi 

lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/349 

(220) 27/03/2019 

(731) UNIVERSITETI AAB SH.P.K. 

Rr. “Elez Berisha”, nr. 56 Zona Industriale 

Prishtinë - Fushë Kosovë, KS 

(591) E kuqe, e bardh dhe e zezë 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale te 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderolë (baner); materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, çanta] të letrës ose plastikës, 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit, kalendare.   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; këshillimi dhe 

trajnim; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik.  

41  Arsimim; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi dhe 

mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 
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seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i teatrove, 

koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave dhe  

shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave, revistave 

dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit; shërbime te 

përkthimeve;  aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i 

publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online).   

42  Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe softuerit -

it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; shërbime 

të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të specializuara të 

dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime kompjuterike; hulumtime 

teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime kompjuterike dhe këshillimi 

lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/350 

(220) 27/03/2019 

(731) KOMPANIA E SIGURIMEVE 

PRISIG SH.A. Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja 

Arbëria, 10000 Prishtinë, KS 

(591) E kaltër e mbyllur dhe e bardhë 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)   

 
 
     

 

(511) 36  Çeshtje të sigurimit; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurive të 

paluajtshme.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/351 

(220) 27/03/2019 

(731) GIUFRA S.R.L. VIA VENETO 152 

FRAZIONE Z.IND.LE PIAN DI PORTO 

06059 TODI (PG), IT 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   “ Ujë tualeti (kolonjë); ngjitës arti për thonj; preparate nga aloe vera për qëllime 

kozmetike; preparate për rrezitje në diell (kozmetikë); preparate kozmetike për larje; 

kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për qerpikë; qerpikë të rremë; 
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grim pudër; kozmetikë; kremëra kozmetik; transfere dekorative për qëllime kozmetike; ujë 

tualeti; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; pastrues nga qumështi për qëllime 

tualeti; faculeta që përmbajnë losione kozmetike; losione për qëllime kozmetike; shkëlqyes 

për buzë; maskarë; lapsa kozmetik; leshi pambuku për qëllime kozmetike; preparate 

kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; thonjtë e rremë; parfumeri; parfume; buzëkuq; 

shkëlqyes për thonj; kozmetikë për vetulla; lapsa vetullash; preparate për grim; faculeta që 

përmbajnë preparate për heqjen e grimit; preparate për heqjen e grimit; preparate për 

kujdesin e thonjve; heqës të llakut të thonjve; sete kozmetike; llak i thonjve”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/352 

(220) 27/03/2019 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, Republika Severna 

Makedonija, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e 

bardhë, e kuqe, e verdhë, portokalli dhe 

bezh 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim, sapun, 

shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri, kremra 

për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike, facoleta të 

lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre, kozmetikë për 

fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues, pluhur për 

foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë, shkopinj 

pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.  

5  çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime 

për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për 

përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo 

mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve 

farmaceutike për trajtimin e djegieve.  

16  Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e 

shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në 

klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike, 

kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi,  material 

reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.  
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(210) KS/M/ 2019/353 

(220) 27/03/2019 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, Republika Severna 

Makedonija, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e 

bardhë, e gjelbër e kuqe, e verdhë, 

portokalli, kafe  dhe bezh . 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim, sapun, 

shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri, kremra 

për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike, facoleta të 

lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre, kozmetikë për 

fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues, pluhur për 

foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë, shkopinj 

pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.  

5  çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime 

për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për 

përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo 

mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve 

farmaceutike për trajtimin e djegieve.  

16  Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e 

shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në 

klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike, 

kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi,  material 

reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/354 

(220) 27/03/2019 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, Republika Severna 

Makedonija, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e 

bardhë, e gjelbër e kuqe,e verdhë dhe bezh . 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

(540)   
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20/8, Prishtinë  
 

 

(511) 3  Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim, sapun, 

shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri, kremra 

për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike, facoleta të 

lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre, kozmetikë për 

fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues, pluhur për 

foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë, shkopinj 

pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.  

5  çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime 

për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për 

përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo 

mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve 

farmaceutike për trajtimin e djegieve.  

16  Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e 

shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në 

klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike, 

kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi,  material 

reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/355 

(220) 27/03/2019 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, Republika Severna 

Makedonija, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e 

bardhë, kafe, e kuqe dhe bezh . 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim, sapun, 

shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri, kremra 

për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike, facoleta të 

lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre, kozmetikë për 

fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues, pluhur për 

foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë, shkopinj 

pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.  

5  çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime 

për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për 

përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo 

mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve 

farmaceutike për trajtimin e djegieve.  
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16  Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e 

shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në 

klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike, 

kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi,  material 

reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/356 

(220) 27/03/2019 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, Republika Severna 

Makedonija, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e 

bardhë, e kuqe, e verdhë, portokalli dhe 

bezh  

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim, sapun, 

shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri, kremra 

për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike, facoleta të 

lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre, kozmetikë për 

fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues, pluhur për 

foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë, shkopinj 

pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.  

5  çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime 

për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për 

përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo 

mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve 

farmaceutike për trajtimin e djegieve.  

16  Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e 

shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në 

klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike, 

kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi,  material 

reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

249 

 

 

(210) KS/M/ 2019/357 

(220) 28/03/2019 

(731) CJ CORPORATION 

12, SOWOL-RO 2-GIL, JUNG-GU, 

SEOUL, KR 

(591) E kaltër, portokalli, e zezë, e kuqe 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kamera; syze (optikë); syze dielli; syze; syzet e teatrit; syze për sport; jelek për   

shpëtim të jetës; ngarkuesit e baterive; kabllot për USB; aparatura dhe instrumente elektrike 

audio dhe vizuale; harduer kompjuterik dhe pajisjet kompjuterike periferike; aparatura për 

leximin e muzikës digjitale; altoparlantët; kufje; mbajtëset e telefonit mobil; softuer i 

lojërave elektronike; softuer për lojëra ne realitetin virtual; aplikacione për telefona të 

mençur; softuer kompjuterik; katrixha (fishek) të video lojërave; dorëza mbrojtëse; 

helmetat mbrojtëse; maska mbrojtëse; regjistrat e fonografisë; CD-të; DVD-të; regjistrimet 

digjitale të shkarkueshme; media për regjistrime digjitale; përmbajtja e mediave të 

shkarkueshme; animacion i shkarkueshëm; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; skedarë 

imazhesh të shkarkueshëm; skedar multimedial i shkarkueshëm; kupon i shkarkueshem;  

karikatura të animuara; publikimet elektronike të shkarkueshme; programet e lojërave 

kompjuterike; makinat dhe aparaturat kinematografike; kartelat magnetike të koduara; 

matëse te peshës jo për qëllime mjekësore; makinat dhe instrumentet e telekomunikacionit; 

aparaturat elektronik për parandalimin e vjedhjeve, të ndryshme prej atyre të automjeteve; 

sistem teatër në shtëpi; aparaturat dhe instrumentet matëse; instrumentet matematikore; 

sensorët e temperaturës së ajrit; kompletet e kufjeve për komunikim; aparaturat rrezeX; 

magnete frigoriferike dekorative.  

35   Ofrimi i një shumëllojshmërie mallrash dhe shërbimesh për përdorim personal dhe të 

amvisërisë; ofrimi i shërbimeve të blerjeve në shtëpi përmes internetit dhe/ose TV-së;  

shërbimet online te e dyqaneve me pakicë; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit 

e mallrave dhe shërbimeve; shërbime me pakicë të ofruara nga dyqanet; supermarkete; 

shitjet e përshtatshme ne dyqanet me pakicë; bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një 

shumëllojshmërie të mallrave (duke përjashtuar transportin e tyre), duke u mundësuar 

konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë ato mallra nga një katalog i përgjithshëm mallrash 

me porosi ose nëpërmjet telekomunikimeve; blerje në qendër tregtare gjithëpërfshirëse nga 

interneti; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me tregtinë e mallrave; reklamim; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; aranzhimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, 

nëpërmjet shitoreve online; shërbime të marketingut; demonstrimi i produkteve për qëllime 

reklamimi; lizingu i hapësirës reklamuese në faqet e internetit; dhënia me qira e kohës së 

reklamimit në media komunikimi; reklamim përmes mediave elektronike ose internetit;  

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi dhe përpilimi i 

informacionit në lidhje me menaxhimin e biznesit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

menaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi; promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të 
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tjerëve; shërbimet e agjencive të import-eksportit; menaxhimi i biznesit të artistëve 

interpretues; administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimet e të tjerëve; 

shërbime me pakicë ose shumicë për drithërat e përpunuara, kafe, tortë, ëmbëlsira, 

çokollata, sheqer, përmirësues të shijes dhe aromës, erëza, shtojca, erëza kimike, 

aromatizues ushqimore (të ndryshme nga vajrat esenciale), oriz, miell gruri, shuk buke, pije 

të frutave të përpunuara (përkatësisht lëngje frutash), ujë mineral [pije], pije uji, qumësht, 

preparate farmaceutike, ushqim për funksionalizim shëndetësor, shtojca ushqimore, 

preparate të vitaminave, shtojca te ushqimit dietik, mish i përpunuar, mish viçi me rriska 

dhe i kalitur (Bulgogi), ushqime perimesh të fermentuara [Kimchi], ushqim për kafshë, 

shpezë dhe produkte ujore, aditivët për ushqim, jo për qëllime mjekësore, material për 

stacionar, lodra, stolitë personale (në veçanti stoli], çanta dhe kuleta, veshje, këpucë, veshje 

të brendshme, pajisje për palestër, aparatura për ushtrime fizike, kozmetikë, vegla 

kozmetike, mjete për makiazh, pajisje bukurie (ne veçanti që zbatohen me duar për të bërë 

flokët kaçurrela), artikujt e tualetit (në veçanti furçat e tualetit), preparatet pastruese dhe 

pasta për pastrim të gojës, qirinj të parfumuar, dekorime të flokëve (në veçanti shirita të 

flokëve, kunjat e flokëve), shishet e ujit, gota, mobile, rroba të shtratit, enë shtëpiake, 

gjësende tavoline [thika, pirunë dhe lugë], aparate dhe instrumente fotografike, aksesor (ne 

veçanti kamera, filtra, monopod qe mbahen me dorë), stoli dhe orë, makina dhe mekanizma 

të telekomunikimit (ne veçanti transmetuesit), aparatura dhe instrumente audio elektrike 

dhe vizuale, DVD-të, aplikacione mobile [softuer të shkarkueshëm ose të regjistruar], 

revista [periodike] dhe libra, aparatura për pastrimin e ajrit, aparatura për ventilim dhe 

kondicionimin e ajrit, filtra për pastrues të ajrit, gjeneratorë të oksigjenit për pastrim të ajrit 

(pjesë e makinës së pastrimit të ajrit), sterilizues për maskë, mobile, ulëse te teatrit, karrige 

dhe ulëse, karrige dhe ulëse me efekte speciale, brisqe jo elektrike, artikuj të foshnjave, 

lecka tekstili te para-lagura për pastrim, ushqim i foshnjave.  

38  Shërbimet e transmetimit satelitor dhe transmetimit televiziv; transmetimi i  

imazheve, përmbajtjeve audio dhe multimediale përmes internetit; shërbimet e transmetimit 

në internet; transmetimi i programeve të teleshitjes; transmetimi i programeve televizive 

duke përdorur video-me-kërkesë dhe shërbime televizive paguaj-për-pamje; transmetimi 

me video sipas kërkesës; transmetimi e filmit dhe tipareve televizive nëpërmjet rrjeteve 

mobile të komunikimit; shërbimet e abonimit  të transmetimit televiziv; ofrimi i qasjes në 

portalet mobile të internetit; shërbimet e transmetimit të mediave digjitale; ofrimi i qasjes 

në faqet e muzikës digjitale në internet; shërbime transmetimi video-me-kërkesë; dërgimin 

e mesazhit elektronik për informacionin e shërbimit të blerjes; shërbimet e portalit të 

internetit; transmetimi i lajmeve; shërbimet e transmetimit të videos; shërbimet e shtrirjes 

kabllore; transmetimi i programeve televizive kabllore; transmetimet televizive;  

transmetimi i përmbajtjes multimediale nëpërmjet rrjeteve të komunikimit;  transmetimi i 

skedarëve dixhitalë.  

41  Teatrot e kinemave; teatrot e kinemave që ofrojnë efekte te filmave për  

audiencën të tilla si era, aroma, sprej uji, lëvizje, vibrimi, tymi, flluskë, lazer, 

ose ndriçim; prodhimi dhe shpërndarja e programeve radio dhe televizive; ofrimi  i filmave 

dhe programeve televizive që nuk mund të shkarkohen nëpërmjet shërbimit video-me-

kërkesë; prezantime kinematografike të realitetit virtual; prodhimi i regjistrimeve audio; 

shpërndarja (përveç transportimit) e regjistrimeve audio; ofrimi i muzikës online, që nuk 

mund të shkarkohen; prezantimi i performancave te shfaqjeve live; prezantimi i 

performancave muzikore; shërbime sipërmarrëse, përkatësisht, organizimi i performancave 
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te shfaqjes live në fushën e filmave; shërbimet e prodhimit të animacionit; argëtim në 

natyrën e shfaqjeve live të skenës në fushën e shfaqjeve dhe koncerteve; aranzhimi dhe 

realizimi i ngjarjeve të përvojës kulturore; organizimi dhe realizimi i perfromancave dhe 

shfaqjeve kulturore; shpërndarja e filmave të animuar; shërbimet e argëtimit, në veçanti, 

planifikimi dhe realizimi i një serie të festivaleve filmike; prodhimi i filmit; studiot e 

filmave; dhënia me qira e kino-filmave; publikimi dhe redaktimi i materialit të shtypur; 

klubet e natës;  regjistrimi i videos ne shirit; shërbimet e gazetarëve të lajmeve; ofrimi i 

objekteve për argëtim; aranzhimi i rezervimeve të biletave për filma; aranzhimi i 

rezervimeve të biletave për shfaqje dhe ngjarjet argëtuese të tjera; organizimi dhe realizimi 

i ekspozitave për qëllime argëtimi, kulturore ose edukimi; ofrimi i informacionit dhe të 

dhënave në lidhje me filmat; shërbimet e lojërave; parku i zbavitjes dhe shërbimet e parkut 

të lojërave; fotografi; shërbimet e edukimit, ne veçanti, ofrimi i stërvitjes dhe trajnimit në 

fushën e filmave, efekteve speciale, teknologjia e imazhit dixhital, argëtim, muzikë, 

rregullim të shfaqjeve të modës për qëllime argëtim; ofrimi dhe funksionimi i objekteve për 

argëtim; ofrimi i hapësirave për zbavitje, ne veçanti, hapësira të teatrit filmik, makinat e 

lojës arkadore, ngasje në parkun e lojërave, makina ngasëse për lojëra me efekte speciale; 

ofrimi i hapësirave për filma, shfaqje, lojëra, muzikë ose trajnim edukimi; ofrimi i 

hapësirave sportive; planifikimi i ndejave [zbavitje]; udhëzimi në veprimin, këndimin dhe 

vallëzimin; rezervimi i biletave dhe rezervimi i shërbimeve për argëtim, sportive dhe 

kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/358 

(220) 28/03/2019 

(731) British School of Kosova SH.P.K.   

Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)   

 
 
     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale te 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderolë (baner); materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, çanta] të letrës ose plastikës, 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit, kalendare.   

25  Veshje; bluza, triko; pantallona; funde; uniforma (për nxënësit); uniforma diplomimi; 

kostume, kostume gjimnastike; kostume për festa; bluza me mëngë të shkurtra; bluza me 

kapuç; xhaketa; fanella për sport.   

41  Arsimim; shërbime te klubeve; informacione edukative; shërbime të kampeve verore; 

shërbim të dhënies se librarive; organizimi i garave; sigurimi i trajnimeve; aktivitete 

kulturore dhe edukative; organizimi dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

252 

 

konferencave; organizim dhe mbajtja e seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; 

mentorimë organizimi i teatrove, koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; 

organizimi i forumeve, garave dhe  shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime 

praktike; publikimi librave, revistave dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes 

dhe para publikimit; shërbime te përkthimeve;  aktivitete te fotografimit dhe publiciteti 

përmes mediave; ofrimi i publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online).   

42  Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe softuerit -

it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; shërbime 

të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të specializuara të 

dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime kompjuterike; hulumtime 

teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime kompjuterike dhe këshillimi 

lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike.   

43  Shërbime në ofrimin e ushqimit dhe pijeve; bufe (kantina) për ushqim dhe pije; 

akomodimi i përkohshme ( i fëmijëve).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/359 

(220) 28/03/2019 

(731) British School of Kosova SH.P.K.   

Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj 

& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale te 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderolë (baner); materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, çanta] të letrës ose plastikës, 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit, kalendare.   

25  Veshje; bluza, triko; pantallona; funde; uniforma (për nxënësit); uniforma diplomimi; 

kostume, kostume gjimnastike; kostume për festa; bluza me mëngë të shkurtra; bluza me 

kapuç; xhaketa; fanella për sport.   

41  Arsimim; shërbime te klubeve; informacione edukative; shërbime të kampeve verore; 

shërbim të dhënies se librarive; organizimi i garave; sigurimi i trajnimeve; aktivitete 

kulturore dhe edukative; organizimi dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e 

konferencave; organizim dhe mbajtja e seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; 
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mentorimë organizimi i teatrove, koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; 

organizimi i forumeve, garave dhe  shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime 

praktike; publikimi librave, revistave dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes 

dhe para publikimit; shërbime te përkthimeve;  aktivitete te fotografimit dhe publiciteti 

përmes mediave; ofrimi i publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online).   

42  Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe softuerit -

it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; shërbime 

të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të specializuara të 

dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime kompjuterike; hulumtime 

teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime kompjuterike dhe këshillimi 

lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike.   

43  Shërbime në ofrimin e ushqimit dhe pijeve; bufe (kantina) për ushqim dhe pije; 

akomodimi i përkohshme ( i fëmijëve).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/361 

(220) 28/03/2019 

(731) ETEX BUILDING PERFORMANCE 

INTERNATIONAL SAS 500 rue Marcel 

Demonque Zone du Pôle Technologique 

Agroparc, F-84000 Avignon FRANCE, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  CREATEX 

 

 
     

 

(511) 6  Gjëra të vogla nga hekurishtet; ndarëse nga metali; profile nga metali; sisteme 

fiksuese për borde ndërtimi; vida, bulona, gozhda, shtrëngues.   

17  Izolues dhe artikuj barierash dhe materiale; volosësh, përbërës zaptues dhe mbushës; 

komponime bashkimi; borde (tabela) izoluese ndërtimi; tabla izoluese gjipsi.  

19  Tabela ndërtimi (jo metalike); mbulesa muri (jo metalike); mbulesa tavani (jo 

metalike); ndarës (jo metalik); shtroje për dysheme (jo metalike); gipskarton; përgatitje për 

suva; gips.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/362 

(220) 28/03/2019 

(731) CHOI, JONG – ILL B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299,  

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, Republic 

of Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PINOBOT 

 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave;artikujt për mbledhje të insekteve;lodra për kafshët 
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shtëpiake;stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe 

ëmbëlsirave;aparate  për  udhëtime zbavitëse;lodra (lojëra);kukulla;lodra;lojëra;artikuj 

sportive (përveç artikujve të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje 

alpinizmi);lidhëse trupi për alpinizem;çanta golfi me ose pa rrota;topa të golfit;dorashka 

golfi;pajisjet e golfit;paisje  peshkimi;shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/363 

(220) 28/03/2019 

(731) CHOI, JONG - ILL 

B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 

Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, 

Seoul, Republic of Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PTERABOT 

 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave; artikujt për mbledhje të insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; 

stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparate  për  

udhëtime zbavitëse; lodra (lojëra); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportive (përveç artikujve 

të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje alpinizmi); lidhëse trupi për 

alpinizem ; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; dorashka golfi; pajisjet e golfit; paisje  

peshkimi ; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/364 

(220) 28/03/2019 

(731) CHOI, JONG – ILL B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299, 

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, Republic 

of Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PLEBOT 

 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave; artikujt për mbledhje të insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; 

stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparate  për  

udhëtime zbavitëse; lodra (lojëra); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportive (përveç artikujve 

të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje alpinizmi); lidhëse trupi për 

alpinizem ; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; dorashka golfi; pajisjet e golfit; paisje  

peshkimi ; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/365 (540)  SMILOBOT 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

255 

 

(220) 28/03/2019 

(731) CHOI, JONG - ILL 

B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 

Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, 

Seoul, Republic of Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave; artikujt për mbledhje të insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; 

stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparate  për  

udhëtime zbavitëse; lodra (lojëra); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportive (përveç artikujve 

të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje alpinizmi); lidhëse trupi për 

alpinizem ; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; dorashka golfi; pajisjet e golfit; paisje  

peshkimi ; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/366 

(220) 28/03/2019 

(731) CHOI, JONG – ILL B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299,  

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, Republic 

of Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  STEBOT 

 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave; artikujt për mbledhje të insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; 

stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparate  për  

udhëtime zbavitëse; lodra (lojëra); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportive (përveç artikujve 

të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje alpinizmi); lidhëse trupi për 

alpinizem ; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; dorashka golfi; pajisjet e golfit; paisje  

peshkimi ; shkopinj rrotullues.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/367 

(220) 28/03/2019 

(540)  BRACHIBOT 
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(731) CHOI, JONG – ILL B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299,  

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, KR 

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

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

Prishtinë 
 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave; artikujt për mbledhje të insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; 

stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparate  për  

udhëtime zbavitëse; lodra (lojëra); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportive (përveç artikujve 

të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje alpinizmi); lidhëse trupi për 

alpinizem ; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; dorashka golfi; pajisjet e golfit; paisje  

peshkimi ; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/368 

(220) 28/03/2019 

(731) CHOI, JONG – ILL B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299,  

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, Republic 

of Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MOSABOT 

 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave; artikujt për mbledhje të insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; 

stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparate  për  

udhëtime zbavitëse; lodra (lojëra); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportive (përveç artikujve 

të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje alpinizmi); lidhëse trupi për 

alpinizem ; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; dorashka golfi; pajisjet e golfit; paisje  

peshkimi ; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/369 

(220) 28/03/2019 

(731) CHOI, JONG – ILL B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299,  

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, Republic 

of Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MOTHBOT 

 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave; artikujt për mbledhje të insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; 

stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparate  për  
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udhëtime zbavitëse; lodra (lojëra); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportive (përveç artikujve 

të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje alpinizmi); lidhëse trupi për 

alpinizem ; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; dorashka golfi; pajisjet e golfit; paisje  

peshkimi ; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/370 

(220) 28/03/2019 

(731) CHOI, JONG – ILL B-4101 

(Mokdong, Trapalace Western Avenue) 299,  

Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, Seoul, Republic 

of Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TIRABOT 

 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave; artikujt për mbledhje të insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; 

stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparate  për  

udhëtime zbavitëse; lodra (lojëra); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportive (përveç artikujve 

të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje alpinizmi); lidhëse trupi për 

alpinizem ; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; dorashka golfi; pajisjet e golfit; paisje  

peshkimi ; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/371 

(220) 28/03/2019 

(731) CHOI, JONG - ILL 

B-4101 (Mokdong, Trapalace Western 

Avenue) 299, Ohmok-ro, Yangcheon-Gu, 

Seoul, Republic of Korea, KR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TRIBOT 

 

 
     

 

(511) 28  Rrjetat e fluturave; artikujt për mbledhje të insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; 

stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparate  për  

udhëtime zbavitëse; lodra (lojëra); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportive (përveç artikujve 

të golfit / artikujve të alpinizmi);artikuj për  ngjitje (pajisje alpinizmi); lidhëse trupi për 

alpinizem ; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; dorashka golfi; pajisjet e golfit; paisje  

peshkimi ; shkopinj rrotullues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/372 

(220) 28/03/2019 

(540)   
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(731) SPAR International B.V. 

Rokin 101, 1012 KM Amsterdam, The 

Netherlands, NL 

(591) Bardhë dhe zi  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje për zbardhim dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryese; artikuj kozmetikë; sapunë; produkte për kujdes 

për flok dhe për stilim flokësh; përgatitje për mbrojtje nga dielli (jo-mjeksore); parfumë; 

vajra esencialë; pasta dhëmbësh; deodorantë për përdorim personal.  

16  Letër, kartonë, produkte të bërë prej letre ose celuloze për përdorim personal, letër 

higjenike (e thatë ose e lagësht), rulo letre për kuzhinë, peceta, mbulesa tavoline, shami dhe 

copa letra; artikuj për shkrim; ngjitëse për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; pajisje 

zyre (përjashtuar mobiljet); materiale udhëzues dhe mësimdhënie (përjashtuar aparatura); 

qese plastike dhe fletë të holla për amballazhim dhe ruajtje të produkteve (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); materiale të shtypur përfshirë fletëpalosje, broshura, revista, 

libra dhe periodikë.  

29  Mish, peshk, shpend dhe kafshë gjahu; produkte të bërë prej mishi, peshku, shpendi dhe 

kafshësh gjahu, përderisa nuk përfshihen në klasa të tjera; mish, peshk, shpend dhe kafshë 

gjahu të konservuar; ekstrakte mishi; lëng mishi, gjithashtu në formë pluhuri ose paste; 

supra; fruta dhe perime të ngrira, të thara dhe të gatuara; xhelatina, reçelna, komposto; vajra 

dhe yndyrna për ushqim; produkte prej patateje të përgatitur përderisa përfshihen në këtë 

klasë duke përfshirë patate të qëruara, patate të parapërgatitura; cifla patatesh të skuqura, 

patate të skuqura dhe pure patatesh; produkte baxhoje përfshirë qumësht, produkte 

qumështi, gjalp, margarinë, vezë, shllak dhe djath.    

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe përgatitje 

bërë nga drithërat, bukë, drithëra; biskota të thata; pica; pasta dhe ëmbëlsira përfshirë, 

biskota (të ëmbla dhe të kripura), kekra dhe bonbone; akull; mjalt, kripë, mustard; uthull, 

salca (kondimente); erëza (të thra dhe të ngrira).  

31  Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë dhe drithëra që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; farëra, bimë dhe lule natyrale; 

ushqim për kafshë; fruta arore përderisa përfshihen në këtë klasë.  

32  Birra; ujra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; pije energjike.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/373 (540)   
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(220) 28/03/2019 

(731) SPAR International B.V. 

Rokin 101, 1012 KM Amsterdam, The 

Netherlands, NL 

(591) Bardhë dhe zi  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në 

shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë, 

duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit, 

artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe 

artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për 

qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e 

telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët, 

automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet jo-

ushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe 

hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/374 

(220) 28/03/2019 

(731) SPAR International B.V. 

Rokin 101, 1012 KM Amsterdam, 

The Netherlands, NL 

(591) Bardhë dhe zi  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në 

shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë, 

duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit, 

artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe 

artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për 

qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e 

telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët, 

automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet jo-

ushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe 

hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh.  
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(210) KS/M/ 2019/375 

(220) 28/03/2019 

(731) SPAR International B.V. 

Rokin 101, 1012 KM Amsterdam, The 

Netherlands, NL 

(591) Bardhë dhe zi  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në 

shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë, 

duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit, 

artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe 

artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për 

qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e 

telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët, 

automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet jo-

ushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe 

hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/376 

(220) 28/03/2019 

(731) Ajinomoto Co., Inc., a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan, Manufacturers and Merchants of, 

15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

, JP 

(591) e kuqe 

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

Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  atrorë melmesash për supa; concentrate te katroreve te melmesave per supa; 

Preparate për përkatitjen e katroreve te melmesave per supa; Preparate për përkatitjen e 

supave; Supa; supa rezervë; pergaditje te supave te çastit-menjiherëshme; supa me 

brumëra(Noodle soup); supa te mënjiherëshme te përziera me brumera; Supa me pasta; 

supa te menjëhershme te përziera me pasta; Supë e menjëhershme  e përzier me oriz; Supë 

më leng mishi; Mish, I ruajtur-konservuar; Peshk, I ruajtur-konservuar; Perime, te 

konservuara; Pasta domatësh; Fruta, te konservuara; fasule, e konservuar; Manafera, te 

konservuara; Mish I ngrirë;Peshk I ngrirë; Perime te ngrira; Fruta te ngrira; Produkte te 

përpunuara të mishit; Produkte te frutave te detit të përpunuara; Perime te perpunuara; 

Frutav të përpunuara; Sallata nga perimet; yndyra ushqimore; vaj për ushqim; Vaj ulliri për 
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ushqim; Mish; Ekstrakte nga mishi; xhelatinë mishi; mish derri; shpendë, jo te gjalla; 

Kompote; salcë boronicash [kompote];krokete; ve; vezë të përpunuara; arra te 

aromatizuara;arra të përpunuara; shpezë të egra, jo të gjalla; pershutë; reçel; xhelatinë për 

ushqim; dhjamë derri; Mëlçi; gjalpë; Margarinë; Marmelatë; Qumësht; Produkte të 

qumështit; Qumësht pluhur, jo për foshnje; zavëndësues të qumështit; qumësht bajamesh; 

Pije me bazë të qumështit të bajameve; gjizë; jogurt; përzierje më bazë të qumështit( Milk 

shakes); Bazë për përgaditjën e përzierjeve të qumështit (milk shakes);   shtesa të përziera  

bazuar ne preparate puder-pluhur për përgaditjen e  përzierjeve te qumështit(shakes) ose 

pudingut; shtesa të përziera  bazuar ne preparate puder-pluhur për përgaditjen e  perzierjeve 

te qumështit(shakes); pluhur me qumësht të aromatizuar për përgaditjën e  pijeve; Pijet dhe 

pluhurat e bazuara në bulmet; Hirrë.  

30  Melmesa(përzierje); Përzierjet që përmbajnë glutamate monosodium si përbërësit e saj 

kryesor; Përmirësues të arromave; përzierje të melmesave-erëzave te perziera; erëza-piper; 

krip për ushqim; salcë domatesh(Ketchup); salcë domatesh; Majonez; salcë për sallatë; 

Salca [ erëza]; salca te ndryshme; salca me fruta deti; Salca te marinuar; Salcë Teriyaki ; 

salcë e djegës; alga deti [erëza]; Salcë soje;  ekstrakt Malti për ushqim; salca më lëng mishi; 

Mish I marinuar për qellime  përdorimi shtepiak; Pasta salcash; Farërat e përpunuar për 

përdorim si erëza; Sheqer; embëltues natyral;shurupe te arta; melmesa-erëza; uthull; 

Mustard; Piper; kafe; pije me bazë të kafes; pije te kafes me qumësht; aromatizime te kafes; 

Preparate për përgaditjën  e pijeve te kafes; kafe artificiale; Cocoa; kakao- bazë per pije; 

pije nga kakao me qumësht; Preparate për përgaditjen e kakaos; çaj; çaj I bazuan ne pije; 

Preparate per pergaditjen e çajit; Embëlsira; Puding; keksa; drithëra; ushqim I bazuar me 

bazë te dritherave; preparate te dritherave; pjekurina te thata; Bukë; Sandviqe; therrime 

buke; kuleç; Misër  I pjekur; kremë karamele; Mjaltë; aromatizues, ndryshe nga vajërat 

esencial, për pije;  aromatizues për ushqim, ndryshe  nga vajërat esenciale; akullore; akull, 

natural ose artificial; fasule per ushqim; Makarona-brumëra; brumëra-peta; brumëra te 

menjehershem; brumëra me supë; brumëra te bazuara me preparate te mishit; brumëra 

japoneze –bazuar ne ushqim(Ramen); peta brumi; bollgur; Pasta; Shpageta; Pica; Pite; 

pasta me patate( Ravioli); oriz; produkte te perziera te orizit; Oriz- I bazuar ne ushqime te 

lehta;  toptha orizi; Rizoto(Risotto); ushqim kinez- supë ose qull I pergaditur nga 

orizi(Congee); peta te mbeshtjellura me perime dhe salca (Spring roll; Sushi-pjatë 

tradicionale ne Japoni; simite [kuleq te mbushur]; toptha të vegjël brumi (Dumplings); 

toptha brumi kinez te zier ne avull (Shumai, cooked); toptha brumi te mbushura (Wonton); 

paste trekëndore e mbushur (Samosa); takos; Tapioka; Petulla te perziera; Miell; Miell 

gruri; Vanile [ zavendesues I vaniles]; pluhur per pjekurina; sodë buke [bicarboni I sodes 

per qellime te ushqimit]; tharem buke; embëlsita te perziera te menjehershme; Preparate per 

prgaditjen e deserteve; Pluhur per pergaditjen e akulloreve; perzierje pe r deserte te 

menjihershme te pudingut; aromatizues per pije; aromatizues per perzzierje te qumështit( 

milk shakes); Preparate per pergaditjen e salcave per deserte.  

32  Pije jo alkoolike; pije jo –alkoolike te pergaditura  me aromatizues te kafes; pije jo –

alkoolike te aromatizuara me aromatizues çaji; ekstrakte tjo alkoolike te frutave; Preparate 

për pergaditjen e pijeve jo-alkoolike; pije jo –alkoolike ne formë te xhelatines; pije  te 

pasura me proteina per sportist; lengje per sportist; lengje per sportiest ne formë te 

xhelatines; Preparate per pergaditjen e pijheve –lengjeve per sportist; pije energjike; pije 

Isotonike; gjus frutash; Preparate per pergaditjen e gjusave(lengjeve te trasha) te frutave; 

Limonada; pije nga mjalta(Smoothies); ujë mineral [pije]; Shurupe per pije jo-alkoolike; 
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lengje te trasha(gjus) nga perimet [pije]; pije me hirrë; perzierje pluhurash per pije; Birra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/377 

(220) 29/03/2019 

(731) Deroni Ltd. 86, Saedinenie Blvd. 

6300 Haskovo, BG 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

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

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/378 

(220) 01/04/2019 

(731) Kosova Trail Running Association 

Fehmi Agani Nr. 25/8, Prishtine, KS 

(526) Gërmia Ultra Trail 
 
 
 

(540)  Gërmia Ultra Trail 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/379 

(220) 01/04/2019 

(540)  Gërmia Trail 

 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

263 

 

(731) Kosova Trail Running Association 

Fehmi Agani Nr. 25/8, Prishtinë, KS 

(526) Gërmia Trail 

 
 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/380 

(220) 01/04/2019 

(731) Kosova Trail Running Association 

Fehmi Agani Nr. 25/8, Prishtine, KS 

(526) Bear Trail 
 
 
 

(540)  Bear Trail 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/381 

(220) 01/04/2019 

(731) Kosova Trail Running Association 

Fehmi Agani Nr. 25/8, Prishtine, KS 

 
 

(540)  Trail of hope 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/382 (540)  Gërmia Bear Trail 
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(220) 01/04/2019 

(731) Kosova Trail Running Association 

Fehmi Agani Nr. 25/8, Prishtine, KS 

(526) Gërmia 

 
 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/383 

(220) 01/04/2019 

(731) Kosova Trail Running Association 

Fehmi Agani Nr. 25/8, Prishtine, KS 

(526) Prishtina 

 
 

(540)  Prishtina Ultra Trail 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/384 

(220) 01/04/2019 

(731) Arijana Zhubi Roka Rruga: Ymer 

Prizereni Nr.41 Kosovë,Gjakovë, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ushqime për bebe.   

29  Pemë dhe perime të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; zhele; xhemëra dhe 

kompote; vezë, qumësht dhe prodhime qumështi  

35   Publikime të produkteve në kanalin youtube, emisione televizive, facebook dhe 

instagram; publikime elektronike në portale; krijimi i vebsajtëve (faqeve) për produktet me 

qellim të shitjes me shumicë dhe pakicë; shitje elektronike dhe shitje me shumicë dhe 
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pakicë; publikime librash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/385 

(220) 01/04/2019 

(731) “Ferma Kodra e Diellit” Sh.P.K. 

Gjilan, Gumnishtë, Kosovë, KS 

(591)  e kuqe, e gjelber dhe e kafte 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/386 

(220) 01/04/2019 

(731) “Ferma Kodra e Diellit” Sh.P.K. 

Gjilan, Gumnishtë, Kosovë, KS 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)  OSHAF 

 

 
     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

31  Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/387 (540)   
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(220) 01/04/2019 

(731) SARAY BİSKÜVİ VE GIDA 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

Ereğli Yolu Üzeri Organize Sanayi Bölgesi 

Merkez Karaman, TR 

(591) E kuqe dhe e bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, kakao, kafe ose pije me bazë të kafës ose kakaos, pije me bazë çokolate, 

brumëra (Makarona), pite me mish, peta, produkte bukëpjekësish dhe pjekurina me bazë të 

miellit; ëmbëlsira me bazë të miellit dhe çokollates; bukë, gjevrek; pogaçe, pite, sanduiç, 

katmer (produkt turk i bukëpjekësëve/pite e embël), pite, torte, bakllava, kadaif;  ëmbëlsira 

me bazë brumi të lyer-mveshur me shurup; puding, krem nga vanilla, puding nga qumështi 

me sheqer të karamelizuar (kazandibi – lloj pudingu turk), sutlijash, puding, mjaltë, dyll 

bletesh-vojshtina, propolis për qellime të ushqimit, erëza për ushqim, vanillë (erëz), erëza, 

salca (erëza), salcë domatesh, tharem buke, pluhur për pjekurina, miell, griz, nisheste për 

ushqim, sheqer, sheqer kokërr, sheqer pluhur, çaj, çaj i akullt, ëmbëlsira, çokollata, keksa, 

pjekurina, keksa të mbushur (uafëlls), gomë për përtypje (çam çakëz), akullore, akull për 

ushqim, krip, grimësira me bazë të drithërave, kokoshka-kupa, tërshërë e  bluar, patatina 

nga misri (patate te skuqura me miser), drithëra për perdorim për ushqim për mëngjes, 

grurë i përpunuar për përdorim njerëzorë, elb i bluar për përdorim tek njerëzit, tërsherë e 

përpunuar për ushqim, thekër e përpunuar për përdorim tek njerëzit, oriz, melasë për 

ushqim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/388 

(220) 01/04/2019 

(731) Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 

Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a, 

37-700 Przemysl, Poland, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  INGLOT 

 

 
     

 

(511) 35  Shitje me pakicë dhe shumicë (përfshi nëpërmjet uebfaqeve), për të tjerë, të 

mallrave të ndryshëm, biznes menaxhim dhe organizim i konsultave, veprimtari të 

duqaneve dhe depove, përfshi ato nëpërmjet internetit, shitje të mallrave të 

lartëpërmendura, shitje të mallrave të lartëpërmendura nëpërmjet porosisë postare, trajtim të 

urdhërave për blerje, udhëheqje e panaireve on line për blerje, shitje dhe/ose këmbim i 

mallrave dhe shërbimeve, marketing, reklamim, reklamim i mallrave të lartëpërmendura 

dhe shërbimeve të ofruara në uebfaqe, organizim dhe pjesmarje në panairet e tregut, 

ekspozita dhe demonstrime lidhur me promovimin e mallrave të lartëpërmendura dhe 

shërbimeve të ofruara.  

44  Kujdes higjiene dhe bukurie për qenje njerzore dhe kafshë; salone masazhi, qendra të 

shendetit të mire (wellness) dhe spa sallone, sauna, solariume, aromaterapi, qendra 
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parukerie, sallone bukurie, manykiri, pedikyri, tatuve, kujdes për kafshë, aranxhimit të 

luleve, shërbime zbukurimi (visagiste), konsulta dhe këshilla lidhur me higjienën dhe 

kujdesin e bukurisë për qenje njerzore ose kafshë, shërbime konsultash dhe këshillash 

lidhur me bukurinë, konsulta dhe këshilla lidhur me kozmetikën, konsulta dhe këshilla 

lidhur me kujdesin e trupit, konsulta dhe këshilla lidhur me kujdesin për lëkurën, informata 

dhe këshilla për bukurinë, shërbime konsultash dhe këshilla për vendosjen ose heqjen e 

makiazhit, konsulta dhe këshilla online për makiazh, shërbime makiazhi, konsulta dhe 

këshilla për kozmetikë, shërbime mjeksore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/389 

(220) 01/04/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, Republika 

Hrvatska, HR 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

e gjelbër, e bardhë, e verdhë dhe e 

portokallët. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Balsame për qëllime mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; 

ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; substanca dietetike përshtatur për 

përdorim mjekësor; pije dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike; 

shtesa ushqimore; pomada për qëllime mjekësore; barishte çaj për qëllime mjekësore; çaj 

mjekësor; pije mjekësore; preparate  të elementeve gjurmuese për përdorim tek njerëzit dhe 

kafshët; shtesa ushqimore minerale; shtesa dietike protein; tableta për qëllime 

farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike; preparate vitaminash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/390 

(220) 01/04/2019 

(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, Republika 

Hrvatska, HR 

(591) Ngjyrë e e gjelbër, e bardhë dhe e 

kuqe 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Balsame për qëllime mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; 

ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; substanca dietetike përshtatur për 
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përdorim mjekësor; pije dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike; 

shtesa ushqimore; pomada për qëllime mjekësore; barishte çaj për qëllime mjekësore; çaj 

mjekësor; pije mjekësore; preparate  të elementeve gjurmuese për përdorim tek njerëzit dhe 

kafshët; shtesa ushqimore minerale; shtesa dietike protein; tableta për qëllime 

farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike; preparate vitaminash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/391 

(220) 02/04/2019 

(300) UK00003348581  25/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG United Kingdom, UK 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  GLO 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisje kyqëse (docking station); pajisje kyqëse për cigare elektronike; pajisje 

kyqëse për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; pajisje mbushëse; 

pajisje mbushëse për cigare elektronike; pajisje mbushëse për pajisje elektronike të cilat 

përdoren për ngrohjen e duhanit; kabllo të energjisë; kabllo të energjisë për cigare 

elektronike; kabllo të energjisë për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e 

duhanit; mbushës për pajisje elektronike; mbushës për mbushësit e cigareve elektronike; 

mbushës për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; bateri për pajisje 

elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit, USB mbushës për cigare elektronike; 

USB mbushës për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; mbushës 

automjeti për cigare elektronike; mbushës automjeti për pajisje elektronike te cilat përdoren 

për ngrohjen e duhanit; mbushës i transferueshëm për cigare elektronike; mbushës i 

lëvizëshëm për rastet e pajisjeve elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; 

pajisje mbrojtëse për produktet e lartëpërmendura.  

14  Metalet e çmuara dhe leguret e metaleve të çmuara; produkte nga metale të 

çmuara ose të veshura me to, domethënë rrathë (bylyzyk dore), gjerdan fyti, unaza, vathë, 

varëse zbukuruese, hajmalia, kapëse zbukuruese (brosha), mansheta, kapëse zbukuruese për 

kollare, medalona kryesore, medalona çelës duke perfshirë unaza çelës, rripa orësh, kuti 

dekorative; stoli; gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrike  

16  Materiale (rekuizita) të shkrimit për zyre, duke përfshirë mobile; lapsa [pajisje për 

zyre]; stilolapsa; materiale për aftësim dhe mësim; lëter; tabelë shkrimi; produkte të 

punuara nga letra, domethën fletore pune, fletore shënimesh me kopertinë,  ditarë, libër 

shënimesh e zbrazur, bllok shënimesh dhe lëter shënimesh; produkte të punuara nga 

kartuçi, domethenë dosje dokumentash dhe regjistratorë, kordele për dhurata, kuti për 

dhurata; materiale të shtypura,duke përfshirë revista, libra, broshura, kalendare, katalogje; 

fotografi; artikuj shkrimi; leter, kartuç dhe materiale plastike për mbeshtjellje dhe paketim, 

e që nuk janë përfshirë në klasë tjera; fleta të holla dhe çanta për mbeshtjellëje dhe paketim.   

18  Cigare elektronike, kuti nga lëkura ose emitimi i lëkures; kuti nga lëkura ose emitimi i 

lëkures për cigare elektronike, aksesorë; kuti nga lëkura ose emitimi i lëkures pajisje 
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elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; artikuj për duhanpirës të punuara nga 

lëkura ose emitimi i lëkures; kuti udhëtimi nga lëkura; lëkura dhe emitimi i lëkurës, dhe 

produkte (mallëra të punuara nga këto materiale, për raste të destinuara, çanta diplomatike, 

mëngëve, valigjeve, zarfave (plikove), arkave, kutive të kartelave të kreditimit, kuletave, 

rripave, kuletave, çantave të shpinës, rripa të shpatullave, mbathje sportive, çanta të 

udhëtimit dhe komplete nga lëkura, stendë lëkure, lekurë urithi [emitim i lëkures]; gëzofa 

dhe lëkura; çanta për shumë destinime, çanta te vogëla, çanta mbajtëse, kuleta gjepi, 

portofole, çels rastesh, raste te kartelave, valixhe bagazhi, çanta të dores;portbagazhë, 

valixhe, çanta udhëtimi, çanta për ndresa për udhëtim, çanta dore, çanta të krahrorit, çantë 

toaleti; ambrella, çadra dhe shkopi për hecje.    

25  Veshje, këpucë; kapelë.   

34  Mbajtës për cigare elektronike; mbajtës për aksesorëet e cigareve elektronike; mbajtjës 

për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; mbajtëse për cigare; kuti për 

cigare elektronike; kuti për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; kuti 

për cigare; mbajtëse për artikuj për duhanpirës; kuti për artikuj për duhanpirës; arka për 

cigare elektronike; arka për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; 

arka për aksesorë të cigareve elektronike; arka për cigare; artikuj për duhanpirës; artikuj për 

duhanpirës për cigare elektronike;  artikuj për duhanpirës për ngrohjen e produkteve të 

duhanit; kuti për cigare dhe taketuke, kuti, mbajtëse ose arka për kamish duhani; kuti, 

mbajtëse ose arka për produkte të duhanit për qëllime të ngrohjes; artikuj për duhanpirës 

për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje  për produktet e lartëcekura  të përfshira në klasen 

34; pajisje për shuarjen e cigareve të nxehta ose shkopinjë të nxehtë të duhanit; karikuesit 

elektronik te cigareve; pajisje mbrojtëse dhe pajisje për mbajtjen e cigareve elektronike, 

pajisje elektronike për tymosje ose produkte për ngrohjen e duhanit.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/392 

(220) 02/04/2019 

(300) 88/270,205  21/01/2019  US 

(731) AMVAC C.V. 4695 MacArthur 

Court, Suite 1200 92660 Newport Beach, 

California, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  “Rregullatorë dhe hormone për rritjen e bimëve për përdorim në agrikulturë”.   

5  “Kimikate agrikulturore, gjegjësisht insekticide, pesticide, herbicide, fungicide, 

nemotocide dhe molluskocide për përdorim në tregti, agrikulturë dhe hortikulturë”.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/393 (540)   
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(220) 02/04/2019 

(300) 88/270,222  21/01/2019  US 

(731) AMVAC C.V. 4695 MacArthur 

Court, Suite 1200 92660 Newport Beach, 

California, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

 

 

     

 

(511) 1  “Rregullatorë dhe hormone për rritjen e bimëve për përdorim në agrikulturë”.   

5  “Kimikate agrikulturore, gjegjësisht insekticide, pesticide, herbicide, fungicide, 

nemotocide dhe molluskocide për përdorim në tregti, agrikulturë dhe hortikulturë”.  

7  “Pjesë të komponentëve për sisteme të makinave për përhapje mekanike, agrikulturore 

dhe kimike, gjegjësisht enë plastike që përdoren për të ruajtur materialet agrikulturore dhe 

kimike që shpërndahen nga sistemi; enë jo-metalike për pesticide pa një pajisje matëse, për 

përdorim me përhapës mekanik, për përhapejn e materialit nga ena, e për përdorim në 

agrikulturë, e që shiten të zbrazta”.   

9  “Sisteme për përhapjen e materialeve të lëngshme që përbëhen nga enë jo-metalike për 

pesticide me një pajisje matëse për shpërndarjen e materialit nga ena, e për përdorim në 

agrikulturë, që shiten të zbrazta; pajisje kontrolluese për kontrollimin e përhapjes së 

materialieve nga një sistem për përhapjen e pesticideve dhe për shfaqjen e të dhënave lidhur 

me atë përhapje, që përdoren në agrikulturë; sisteme elektronike të përhapjes për përhapjen 

e pesticideve e që përbëhen nga një apo dy enë dhe një pajisje matëse për përhapjen e 

materialit nga një enë, ku një enë është e parambushur me pesticide, për përdorim në 

agrikulturë; sistem elektronik të përhapjes për përdorim në agrikulturë që përbëhet nga një 

apo dy enë, ku një enë është e parambushur me pesticide, një pajisje matëse për përhapjen e 

materialit nga njëra enë, një apo më shumë sensorë dhe/apo monitorë për përcjelljen e 

kushteve të jashtme dhe përformansën e sistemit, një pajisje kontrolli për shfaqjen e të 

dhënave dhe kontrollimin e përhapjes, dhe një apo më shumë pajisje të memories për 

kalibrimin dhe për incizimin e të dhënave të trajtimit”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/394 

(220) 02/04/2019 

(731) IPKO Telecommunications L.L.C. 

Rr. Zija Shemsiu Nr. 34, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)  VOD Video Libraria 

 

 
     

 

(511) 1  Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).  

2  Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 
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rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).  

3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.  

4  Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.  

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

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.  

7  Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.  

8  Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.  

9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike, 

përveç atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), 

aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç atyre për 

makina ose kamionë; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërprerjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose kamionë; 

bartës magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Disqet kompakte, DVD-të dhe mediat 

e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha ari; Arkat 

e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët; Softuer 

kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparaturë për shuarjen e zjarrit, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Aparatet e telekomunikacionit, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të telekomunikimit; 

Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose kamionë; Tableta 

dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Kompjuterët, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri kompjuterik, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti; Programet e 

regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione softuerike për 

mobilë, përveç për makina ose kamionë; Aplikacionet e shkarkueshme për pajisje 

multimediale, përveç për makina ose kamionë; Softuer i lojërave; Asistentë dixhital 

personal; kompjuterë xhepi; Telefonat celularë; Shkopinj për selfie [monopodët me dorë]; 

Unazat e zgjuara; telefonat e mençur; orë të mençur; Kompjuterë laptopë; Aparatet e 

rrjeteve të telekomunikacionit; Drajverët për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet e 

telekomunikacionit; Veshje mbrojtëse; Mbrojtja e kokës; Aparat televiziv; kufje; Pajisjet e 
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navigacionit, sistemet e pozicionimit global (GPS), përveç për makina ose kamionë; 

Aparatet për navigim satelitor, përveç për makina ose kamionë; Softueri i regjistruar në 

CD-ROM, përveç për makina ose kamionë; Kartela SD (karta dixhitale të sigurta); 

Syzet[optikë]; thjerrëzat për syze; syze dielli; syzet mbrojtëse dhe kutitë mbrojtëse për to; 

thjerrëzat e kontaktit (për sy); kamerat; objektivët fotografik; aparate MP3; Shiritë dhe 

kaseta audio; audio disqet; Audio-video shiritë; Audio-video kaseta; (audio-video) disqe; 

Videokaseta; videodisqet; CD-të, DVD-të; Publikimet elektronike të shkarkueshme, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Skedarë imazhesh të shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të 

shkarkueshëm; jastëk për maus; Spirale magnetike; Mbulesa për telefonë celularë; Këllëfët 

e përshtatura për telefonat mobil; Komplete për bisedë pa duar për telefonat, përveç për 

makina ose kamionë; Kartë magnetike; Kartat e koduara; Aplikacion softuerik për telefonat 

mobil; Programet kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuer për përpunimin 

e transaksioneve financiare; tabelat elektronike të shpalljeve; Bateritë, elektrike; Karrikues 

të baterive, përveç atyre për makina ose kamionë; Alarmet e sigurisë, përveç e njoftimeve; 

Kamera të sigurisë, përveç e njoftimeve; Pajisjet paralajmëruese të sigurisë, përveç për 

makina ose kamionë; Aparate kontrolluese të sigurisë, përveç për makina ose kamionë; 

Aparatet e sigurisë për mbikëqyrje; softuer kompjuterik për qëllime të sigurisë; softuer 

kompjuterik për qëllime të siguracionit; SIM kartela; Terminale interaktive të ekranit me 

prekje; Antenat; Alarmet, përveç për makina ose kamionë; Kabllot elektrike; Aparatet dhe 

instrumentet për kimi; Çip; Programet operative kompjuterike, të regjistruara; Pajisjet 

periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparat të përpunimit të të dhënave; 

Aparat diagnostikues, jo për qëllime mjekësore; Aparat për matje të distancës; Aparatet për 

regjistrim të distancës; Tonet për zile të shkarkueshme për telefona celularë; Etiketa (tag) 

elektronike për mallra; okulari; Syze sportive; Kartat e identitetit, magnetike; Aparatura 

ndërkomunikimi; Altoparlantët; Media magnetike të të dhënave; Instrumentet matematike; 

Modemët; Aparatet monitoruese, elektrike; Aparat televiziv; Aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore; Komplete transmetimi [të telekomunikacionit]; aparate për menaxhimin e 

pajisjeve mobile; Softuer për menaxhimin e pajisjeve mobile; Program i ndërmjetëm 

(middleware) për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softueri 

kompjuterik kundër viruseve; softueri antivirus kompjuterik për mbrojtjen e privatësisë; 

Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; Lexuesit e barkodeve; Lexues 

elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina 

ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç 

për makina ose kamionë, posaçërisht informatat elektrike dhe elektronike, pajisjet për 

udhëzim, kontroll dhe diagnostikuese për automjetet tokësore dhe automjetet urbane, 

përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për 

automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht 

prizat, shukot dhe kyçjet e tjera (konektorë elektrikë) (për karikim); Lidhjet në kulm për 

karikim të shpejtë; Kolektorë manual ose gjysmë-automatik që janë pjesë e motorëve të 

automjeteve dhe pajisjet elektrike për lëvizjen e automjeteve elektrike; Rezistorë frenues, 

pajisjet elektronike matëse dhe kontrolluese, në veçanti sistemet diagnostike elektrike dhe 

elektronike, të përbëra kryesisht nga hardueri dhe softueri i bazuar në mikroprocesorë, që 

përdoren për monitorimin e besueshmërisë operacionale të automjeteve dhe kostot e punës 

dhe mirëmbajtjes së automjeteve, përveç për makina ose kamionë; Sistemet elektrike dhe 

elektronike për mbrojtje nga shkarkimet elektrike me tension të lartë, që përbëhen kryesisht 

nga senzorë, njësi të imazheve, procesorë të sinjalit, module të komunikimit, të memorieve 
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dhe siguresa, që përdoren për mbrojtjen e pajisjeve elektrike nga dëmtimet e shkaktuara nga 

shkarkim me tension të lartë; Njësi të informacionit dhe kontrollit për monitorimin e 

konsumit të energjisë elektrike dhe promovimin e konsumit më të ulët të energjisë; Sisteme 

elektrike dhe elektronike të testimit automatik që përbëhen kryesisht nga sensorë, njësi të 

imazhit, procesorë të sinjalit, module të komunikimit dhe kujtesës, që përdoren për të 

diagnostikuar probleme me automjetet, për mirëmbajtjen më të lehtë dhe më të shpejtë të 

tyre, përveç për makina dhe kamionë; Sistemet mbrojtëse izoluese elektrike dhe elektronike 

që përbëhen kryesisht nga senzorë, njësi të imazhit, procesorë sinjalizues, module 

komunikimi dhe siguresa, që përdoren për të monitoruar gjendjen e izolimit të 

komponentëve  për përçim të energjisë elektrike të automjeteve, përveç për makina ose 

kamionë; Sistemet e kontrollit elektrik dhe elektronik për sistemet tërheqëse dhe sistemet e 

tërheqjes me anim, të përbërë kryesisht nga sensorë, njësi të imazhit, procesorë të sinjalit, 

modulet të memories dhe komunikimit, që përdoren për të parandaluar rrëshqitjen dhe 

zhvendosjen e rrotave, në rast të frenimit të papritur ose të frenimit në sipërfaqet e 

rrëshqitshme, për mjetet e tokësore dhe automjetet e metrosë, përveç për makina ose 

kamionë; pajisjet elektrike të tërheqjes, gjegjësisht invertuesit e tërheqjes, konvertuesit e 

tërheqjes, konvertuesit statikë, konvertuesit për drejtuesit kryesorë dhe ndihmës dhe 

konvertuesit e tensionit, nëse janë pjesë të tramvajeve, pajisjet ndihmëse të rrymës (APS), 

sistemet e menaxhimit të baterive BMS, karrikues të baterive dhe të akumulatorëve për 

mjetet e tokës dhe automjetet e metrosë, përveç makinave ose kamionëve; Agregatët e 

naftës-elektrik (gjeneratorët), Super-kondensatorët, Bateri për tërheqje, sistemet elektronike 

të biletave për sistemet e transportit; Bateritë tërheqëse për kabina tokësore, të hekurudhave 

dhe të metrosë; Aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore; 

Pajisjet e sigurisë së trafikut hekurudhor; Aparat për matje, zbulim dhe monitorim, 

Indikatorët dhe aparatët kontrollues për mjetet publike të transportit, përveç për makina ose 

kamionë; Pajisjet elektrike për automjete, në veçanti mjetet pajisjet rrotulluese 

hekurudhore, qarqet e kontrollit elektrik; Aparatet dhe instrumentet elektrike dhe 

elektronike të sigurisë; Pajisjet e kontrollit elektrik për menaxhimin e energjisë (qarqet e 

kontrollit elektrik); Instrumentet e nivelimit; Aparat matës, zbulues dhe monitorues, 

Indikatorët dhe rregullatorët, përveç për makina ose kamionë; Makina peshuese; Pajisjet 

elektrike për mjetet e transportit me rrugë tokësore ose nëntokësore, përveç për makina ose 

kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose 

ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit, 

kontrollit, kontrollimit dhe të diagnostikës për mjetet e transportit në tokë ose nëntokë, 

përveç për makina ose kamionë, bateritë dhe karrikues të baterive për automjete tokësore 

dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike; 

akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose 

kamionëve; Sisteme të kontrollit të drejtimit autonom për automjetet; Makina automatike 

për shpërndarjen e biletave; Regjistrues të kilometrazhit për automjetet; Aparat për 

distribuim të energjisë (pajisje për gjenerimin e energjisë elektrike); Aparate për 

distribuimin e energjisë elektrike; Aparatet e orëmatësit elektrik; Aparatet dhe instrumentet 

për kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen 

e energjisë elektrike; Aparat për ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisjet e ndërprerësve 

[elektrik]; Përçues elektrik; Aparatura për kontrollin e procesit [elektronik]; 

Centrale/Panele kontrolluese; Kutitë për shpërndarje të të energjisë elektrike; Aparat 

rregullues, elektrik; Reletë; Transformatorë të të gjitha llojeve, Reaktorët, ndërprerësit e 
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kontaktit, ndërprerës, telerupters, konvertorët elektrik, ndërprerës, elektrik, Ndërprerësit 

izolues, Ndarës; Makina elektrike, Aparate elektrike; Makinat për testim të 

qëndrueshmërisë; Njësitë qendrore të përpunimit (CPU); Mbrojtës nga shkarkimi i 

tensionit; Ekranet e radiologjisë për qëllime industriale; detektorët; dozimetrat; 

elektrolizerë; galvanometrat; treguesit e humbjeve elektrike; tabela të shtypura të qarkut; 

Qarqe të integruara; Ndërprerësit e rrymës, Adapter i rrymës, Siguresat; Konektorët 

[energjia elektrike]; Lidhjet për linjat elektrike; Maskat mbrojtëse; Veshje kundër plumb; 

Aparat radari; Aparate me rreze X jo për qëllime mjekësore; Shenjat me ndriçim; bobina, 

elektrike; Qelizat galvanike, bateritë solare; Dhomat për dekompresim; Aparatet dhe 

pajisjet për shpëtim; Bateritë elektrike; Instalimet fotovoltaike për gjenerimin e energjisë 

elektrike [impiantet fotovoltaike]; Matësit, vizoret, treguesit,  pllakat e përpunimit, prizmat 

e përpunimit, pllakat vibruese, skribuesit, instrumentet për vizatim, veglat për matje dhe 

kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike.  

10  Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.  

11  Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.  

12  Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.  

13  Fishekzjarre, eksplozive ose piroteknike; Pistoletë flakëruese; sprej për qëllime 

vetëmbrojtëse; Sinjale mjegulle shpërthyese; Pistoleta ajërore; Fishek për armë; Armë zjarri 

sportive, armë për gjueti.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).  

15  Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.  

16  Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.  

19  Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).  

20  Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.  

21  Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 
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papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.  

22  Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.  

23  Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.  

24  Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera;mbulesa 

shtrati;mbulesa tavoline.  

25  Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.  

26  Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.  

27  Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë ekzistuese; 

varëse muri (jo tekstile); tapeta.  

28  Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita.  

29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.  

31  Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.  

32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  

34  Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.  

35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing  

36  shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për pronë 

të patundshme; këmbim parash.  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Instalimi dhe Riparimi i paisjeve Elektrike.  

38  Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.  

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

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë.  

40  Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.  

41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).  

42  Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 
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kompjuterik; programim në kompjuter.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për njerëz 

dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/395 

(220) 02/04/2019 

(731) IPKO Telecommunications L.L.C. 

Rr. Zija Shemsiu Nr. 34, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf).  

2  Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).  

3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.  

4  Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.  

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

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 
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nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku.  

7  Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.  

8  Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.  

9  Aparaturë dhe instrumente shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike, 

përveç atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), 

aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç atyre për 

makina ose kamionë; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërprerjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose kamionë; 

bartës magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Disqet kompakte, DVD-të dhe mediat 

e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha ari; Arkat 

e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët; Softuer 

kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparaturë për shuarjen e zjarrit, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Aparatet e telekomunikacionit, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të telekomunikimit; 

Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose kamionë; Tableta 

dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre për makina ose 

kamionë; Kompjuterët, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri kompjuterik, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti; Programet e 

regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione softuerike për 

mobilë, përveç për makina ose kamionë; Aplikacionet e shkarkueshme për pajisje 

multimediale, përveç për makina ose kamionë; Softuer i lojërave; Asistentë dixhital 

personal; kompjuterë xhepi; Telefonat celularë; Shkopinj për selfie [monopodët me dorë]; 

Unazat e zgjuara; telefonat e mençur; orë të mençur; Kompjuterë laptopë; Aparatet e 

rrjeteve të telekomunikacionit; Drajverët për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet e 

telekomunikacionit; Veshje mbrojtëse; Mbrojtja e kokës; Aparat televiziv; kufje; Pajisjet e 

navigacionit, sistemet e pozicionimit global (GPS), përveç për makina ose kamionë; 

Aparatet për navigim satelitor, përveç për makina ose kamionë; Softueri i regjistruar në 

CD-ROM, përveç për makina ose kamionë; Kartela SD (karta dixhitale të sigurta); 

Syzet[optikë]; thjerrëzat për syze; syze dielli; syzet mbrojtëse dhe kutitë mbrojtëse për to; 

thjerrëzat e kontaktit (për sy); kamerat; objektivët fotografik; aparate MP3; Shiritë dhe 

kaseta audio; audio disqet; Audio-video shiritë; Audio-video kaseta; (audio-video) disqe; 

Videokaseta; videodisqet; CD-të, DVD-të; Publikimet elektronike të shkarkueshme, përveç 

atyre për makina ose kamionë; Skedarë imazhesh të shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të 

shkarkueshëm; jastëk për maus; Spirale magnetike; Mbulesa për telefonë celularë; Këllëfët 

e përshtatura për telefonat mobil; Komplete për bisedë pa duar për telefonat, përveç për 

makina ose kamionë; Kartë magnetike; Kartat e koduara; Aplikacion softuerik për telefonat 

mobil; Programet kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuer për përpunimin 

e transaksioneve financiare; tabelat elektronike të shpalljeve; Bateritë, elektrike; Karrikues 

të baterive, përveç atyre për makina ose kamionë; Alarmet e sigurisë, përveç e njoftimeve; 

Kamera të sigurisë, përveç e njoftimeve; Pajisjet paralajmëruese të sigurisë, përveç për 

makina ose kamionë; Aparate kontrolluese të sigurisë, përveç për makina ose kamionë; 
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Aparatet e sigurisë për mbikëqyrje; softuer kompjuterik për qëllime të sigurisë; softuer 

kompjuterik për qëllime të siguracionit; SIM kartela; Terminale interaktive të ekranit me 

prekje; Antenat; Alarmet, përveç për makina ose kamionë; Kabllot elektrike; Aparatet dhe 

instrumentet për kimi; Çip; Programet operative kompjuterike, të regjistruara; Pajisjet 

periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparat të përpunimit të të dhënave; 

Aparat diagnostikues, jo për qëllime mjekësore; Aparat për matje të distancës; Aparatet për 

regjistrim të distancës; Tonet për zile të shkarkueshme për telefona celularë; Etiketa (tag) 

elektronike për mallra; okulari; Syze sportive; Kartat e identitetit, magnetike; Aparatura 

ndërkomunikimi; Altoparlantët; Media magnetike të të dhënave; Instrumentet matematike; 

Modemët; Aparatet monitoruese, elektrike; Aparat televiziv; Aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore; Komplete transmetimi [të telekomunikacionit]; aparate për menaxhimin e 

pajisjeve mobile; Softuer për menaxhimin e pajisjeve mobile; Program i ndërmjetëm 

(middleware) për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softueri 

kompjuterik kundër viruseve; softueri antivirus kompjuterik për mbrojtjen e privatësisë; 

Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; Lexuesit e barkodeve; Lexues 

elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina 

ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç 

për makina ose kamionë, posaçërisht informatat elektrike dhe elektronike, pajisjet për 

udhëzim, kontroll dhe diagnostikuese për automjetet tokësore dhe automjetet urbane, 

përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për 

automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht 

prizat, shukot dhe kyçjet e tjera (konektorë elektrikë) (për karikim); Lidhjet në kulm për 

karikim të shpejtë; Kolektorë manual ose gjysmë-automatik që janë pjesë e motorëve të 

automjeteve dhe pajisjet elektrike për lëvizjen e automjeteve elektrike; Rezistorë frenues, 

pajisjet elektronike matëse dhe kontrolluese, në veçanti sistemet diagnostike elektrike dhe 

elektronike, të përbëra kryesisht nga hardueri dhe softueri i bazuar në mikroprocesorë, që 

përdoren për monitorimin e besueshmërisë operacionale të automjeteve dhe kostot e punës 

dhe mirëmbajtjes së automjeteve, përveç për makina ose kamionë; Sistemet elektrike dhe 

elektronike për mbrojtje nga shkarkimet elektrike me tension të lartë, që përbëhen kryesisht 

nga senzorë, njësi të imazheve, procesorë të sinjalit, module të komunikimit, të memorieve 

dhe siguresa, që përdoren për mbrojtjen e pajisjeve elektrike nga dëmtimet e shkaktuara nga 

shkarkim me tension të lartë; Njësi të informacionit dhe kontrollit për monitorimin e 

konsumit të energjisë elektrike dhe promovimin e konsumit më të ulët të energjisë; Sisteme 

elektrike dhe elektronike të testimit automatik që përbëhen kryesisht nga sensorë, njësi të 

imazhit, procesorë të sinjalit, module të komunikimit dhe kujtesës, që përdoren për të 

diagnostikuar probleme me automjetet, për mirëmbajtjen më të lehtë dhe më të shpejtë të 

tyre, përveç për makina dhe kamionë; Sistemet mbrojtëse izoluese elektrike dhe elektronike 

që përbëhen kryesisht nga senzorë, njësi të imazhit, procesorë sinjalizues, module 

komunikimi dhe siguresa, që përdoren për të monitoruar gjendjen e izolimit të 

komponentëve  për përçim të energjisë elektrike të automjeteve, përveç për makina ose 

kamionë; Sistemet e kontrollit elektrik dhe elektronik për sistemet tërheqëse dhe sistemet e 

tërheqjes me anim, të përbërë kryesisht nga sensorë, njësi të imazhit, procesorë të sinjalit, 

modulet të memories dhe komunikimit, që përdoren për të parandaluar rrëshqitjen dhe 

zhvendosjen e rrotave, në rast të frenimit të papritur ose të frenimit në sipërfaqet e 

rrëshqitshme, për mjetet e tokësore dhe automjetet e metrosë, përveç për makina ose 

kamionë; pajisjet elektrike të tërheqjes, gjegjësisht invertuesit e tërheqjes, konvertuesit e 
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tërheqjes, konvertuesit statikë, konvertuesit për drejtuesit kryesorë dhe ndihmës dhe 

konvertuesit e tensionit, nëse janë pjesë të tramvajeve, pajisjet ndihmëse të rrymës (APS), 

sistemet e menaxhimit të baterive BMS, karrikues të baterive dhe të akumulatorëve për 

mjetet e tokës dhe automjetet e metrosë, përveç makinave ose kamionëve; Agregatët e 

naftës-elektrik (gjeneratorët), Super-kondensatorët, Bateri për tërheqje, sistemet elektronike 

të biletave për sistemet e transportit; Bateritë tërheqëse për kabina tokësore, të hekurudhave 

dhe të metrosë; Aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore; 

Pajisjet e sigurisë së trafikut hekurudhor; Aparat për matje, zbulim dhe monitorim, 

Indikatorët dhe aparatët kontrollues për mjetet publike të transportit, përveç për makina ose 

kamionë; Pajisjet elektrike për automjete, në veçanti mjetet pajisjet rrotulluese 

hekurudhore, qarqet e kontrollit elektrik; Aparatet dhe instrumentet elektrike dhe 

elektronike të sigurisë; Pajisjet e kontrollit elektrik për menaxhimin e energjisë (qarqet e 

kontrollit elektrik); Instrumentet e nivelimit; Aparat matës, zbulues dhe monitorues, 

Indikatorët dhe rregullatorët, përveç për makina ose kamionë; Makina peshuese; Pajisjet 

elektrike për mjetet e transportit me rrugë tokësore ose nëntokësore, përveç për makina ose 

kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose 

ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit, 

kontrollit, kontrollimit dhe të diagnostikës për mjetet e transportit në tokë ose nëntokë, 

përveç për makina ose kamionë, bateritë dhe karrikues të baterive për automjete tokësore 

dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike; 

akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose 

kamionëve; Sisteme të kontrollit të drejtimit autonom për automjetet; Makina automatike 

për shpërndarjen e biletave; Regjistrues të kilometrazhit për automjetet; Aparat për 

distribuim të energjisë (pajisje për gjenerimin e energjisë elektrike); Aparate për 

distribuimin e energjisë elektrike; Aparatet e orëmatësit elektrik; Aparatet dhe instrumentet 

për kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen 

e energjisë elektrike; Aparat për ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisjet e ndërprerësve 

[elektrik]; Përçues elektrik; Aparatura për kontrollin e procesit [elektronik]; 

Centrale/Panele kontrolluese; Kutitë për shpërndarje të të energjisë elektrike; Aparat 

rregullues, elektrik; Reletë; Transformatorë të të gjitha llojeve, Reaktorët, ndërprerësit e 

kontaktit, ndërprerës, telerupters, konvertorët elektrik, ndërprerës, elektrik, Ndërprerësit 

izolues, Ndarës; Makina elektrike, Aparate elektrike; Makinat për testim të 

qëndrueshmërisë; Njësitë qendrore të përpunimit (CPU); Mbrojtës nga shkarkimi i 

tensionit; Ekranet e radiologjisë për qëllime industriale; detektorët; dozimetrat; 

elektrolizerë; galvanometrat; treguesit e humbjeve elektrike; tabela të shtypura të qarkut; 

Qarqe të integruara; Ndërprerësit e rrymës, Adapter i rrymës, Siguresat; Konektorët 

[energjia elektrike]; Lidhjet për linjat elektrike; Maskat mbrojtëse; Veshje kundër plumb; 

Aparat radari; Aparate me rreze X jo për qëllime mjekësore; Shenjat me ndriçim; bobina, 

elektrike; Qelizat galvanike, bateritë solare; Dhomat për dekompresim; Aparatet dhe 

pajisjet për shpëtim; Bateritë elektrike; Instalimet fotovoltaike për gjenerimin e energjisë 

elektrike [impiantet fotovoltaike]; Matësit, vizoret, treguesit,  pllakat e përpunimit, prizmat 

e përpunimit, pllakat vibruese, skribuesit, instrumentet për vizatim, veglat për matje dhe 

kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike.  

10  Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.  

11  Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 
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tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.  

12  Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.  

13  Fishekzjarre, eksplozive ose piroteknike; Pistoletë flakëruese; sprej për qëllime 

vetëmbrojtëse; Sinjale mjegulle shpërthyese; Pistoleta ajërore; Fishek për armë; Armë zjarri 

sportive, armë për gjueti.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).  

15  Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.  

16  Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti.  

19  Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).  

20  Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje.  

21  Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.  

22  Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra.  

23  Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.  

24  Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.  

25  Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.  

26  Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.  

27  Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë ekzistuese; 

varëse muri (jo tekstile); tapeta.  

28  Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita.  

29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

281 

 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.  

31  Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake.  

32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  

34  Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.  

35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing  

36  shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për pronë 

të patundshme; këmbim parash.  

37  Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Instalimi dhe Riparimi i paisjeve Elektrike.  

38  Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.  

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

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë.  

40  Trajtim materialesh; freskues ajri; printim.  

41  Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).  

42  Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë), 

Hotele, Motele.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për njerëz 

dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.  

45  Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore).  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/396 

(220) 02/04/2019 

(540)   DYQANI 
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(731) QËNDRIM NISHEVCI DYQANI 

SH.P.K. RRUGA ISA KASTRATI PN, KS 

(526) DYQANI  

(740)  DARDAN NISHEVCI 

RR.BILL CLINTON B5 H5 NR.20 

PRISHTINE 
 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre.  

41  Arsimim , ofrim trajnimesh , argetim , aktivitete sportive dhe kulturore.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet qe ka te beje me to , 

analiza industrial dhe sherbimet e hulumtimit,dizajnimi dhe krijimi I harduereve dhe 

softuerve kompjuterike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/397 

(220) 03/04/2019 

(731) “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(591) E bardhë,e zezë,ari,gjelbert,e verdh, e 

kuqe, e kalter, e hirit. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë të egra; ushqim I përpunuar me bazë mishi, 

perime të thata; supë; supë viqi – bulon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht 

dhe produkte qumështi, gjalpë; vaj për ngrënje; pemë dhe perime të thata, të konzervuara të 

ngrira, të ziera, të tymosura dhe të kryposura; polen I pergaditur si ushqim, arra të 

përpunuara dhe pemë e perime si shuajtje; pasta nga lajthitë dhe kikiriki, tahin-petë me fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur; patatina nga patatet, fruta të konservuara, të ngrira, te thara 

dhe te gatuara, pelete. Recelra dhe salca te frutave.  

30  Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët 

dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta.  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe 

paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 
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për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 

interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave 

të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, 

pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në 

kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të 

shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe 

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera.  
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(210) KS/M/ 2019/398 

(220) 03/04/2019 

(300) 88/188844  09/11/2018  US 

(731) Reign Beverage Company LLC, 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  REIGN TOTAL BODY FUEL 

 

 
     

 

(511) 32  ''Pije për fitnes“.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/399 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

285 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/400 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit;Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë);zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike;paisje elektronike duhanpirëse;cigare elektronike;cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale;pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol;paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit;artikuj duhani për cigare elektronike;pjesë 

dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur;kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/401 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

(540)   
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Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit;Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë);zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike;paisje elektronike duhanpirëse;cigare elektronike;cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale;pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol;paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit;artikuj duhani për cigare elektronike;pjesë 

dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur;kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/402 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CONNECT TO THE WORLD OF 

IQOS 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 
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cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/403 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  IQOS THIS CHANGES 

EVERYTHING  

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/404 

(220) 03/04/2019 

(540)  IQOS THE PLEASURE OF 

HEATED TOBACCO 
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(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/405 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HEETS SIENNA LABEL 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-
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përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/406 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  IQOS HEATCONTROL 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/407 

(220) 03/04/2019 

(540)  HEETS YELLOW LABEL 
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(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/408 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HEETS TURQUOISE LABEL 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-
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përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/409 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HEETS SILVER LABEL 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/410 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

(540)  HEETS BRONZE LABEL 
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Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/411 

(220) 03/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HEETS 

 

 
     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 
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cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/412 

(220) 03/04/2019 

(731) Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22, 

73447 Oberkochen, DE 

(591) Bardhë dhe zi  

(740)  Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo 

LLC Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5,10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Agjentë kundra mjegullës.  

3  Agjentë për pastrim dhe zbardhim; përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe 

gërryerje; sapunë; pastrues i lëngshëm për produkte optike.   

5  Substanca viskozelastike për kirurgji të syrit dhe kirurgji intraokulare, produkte 

farmaceutike dhe veterinare dhe përgatitje për kujdes të shëndetit; përgatitje dhe substanca 

për qëllime mjeksore dhe kirurgjike; tretësirë hialorunat natriumi për përdorim në kirurgji 

të syrit; përgatitje dhe substanca për përdorim në trajtimin e artritit.   

9  Aparatura dhe instrumenta shkencorë, për filma fotografikë, optikë, peshimi, matjeje, 

sinjalizimi, inspektimi dhe rregullimi; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, 

shndërrimin, akumulimin, rregullimin dhe monitorimin e energjisë elektrike; aparatura dhe 

instrumenta elektrikë, elektro-teknikë dhe elektronike (nëse përfshihen në klasën 9); pajisje 

për regjistrim, transmetim dhe riprodhim të zërit dhe figurave; bartës magnetik të dhënash, 

pajisje për përpunim të dhënash dhe kompjutera; teleskopë, dylbi, syze teleskopike, dylbi 

gjuetie, dylbi pushke për gjueti, dylbi teatri, dylbi pushke; skelet syzesh, lente syzesh, syze 

me polarizim, syze dëbore, lente kontakti, lupa zmadhimi, syze zmadhuese, veshje 

mbrojtëse për sy, gjithashtu syze mbrojtëse  nga rrezet lazer; pajisje për matje gjatësie, 

pajisje për matje të trashësisë (spesimetra), makineri matëse të kordinatave, pajisje 

pozicionimi të saktë për përpunim metalesh (rotary tables), lartësi matësa diferencialë, 

aparatura për matje distance, gjithashtu aparatura me lazer për matje distance, aparatura për 

matje këndi, lazera optikë; pajisje ndriçimi për mikroskopë, mikroskopë, gjithashtu 

mikroskopë stereo, ura shtellimi për mikroskopë, pllaka rrotulluese për mikroskopë, pajisje 

me fushë të errët për mikroskopë, pajisje interference për mikroskopë, kondensuesa për 
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mikroskopë, pajisje bashkëobservuese për mikroskopë, pajisje vizatuese për mikroskopë; 

instrumenta asferikë dhe astronomikë; pajisje absorbimi atomi; autokolimatorë; grila 

difraksioni; pajisje optike difraksioni (nëse përfshihen në klasën 9); celostatë; programe 

kompjuterikë, softuerë kompjuterikë; refraktorë; mikroskopë elektronesh; prizma; 

spektrometra; takimetra; teknoskopë; fotometra dhe diapozitivë; fotometra; stereoskopë; 

filtera për pajisje optike; instrumente për matjen e intensitetit të ndriçimit; grila për 

monokromatorë të rrezeve X; peshore xhami, tubo niveli uji, planetariumë, projektorë për 

planetariumë; koduesa të rrotullueshëm; interferometra; invertoskopë; filtera polarizimi dhe 

interference; polarimetra; komponentë kristalor dhe kristale sintetikë për lente optike; 

perimetra; kolorimetra; filtera sigurie për lazer, lazera për qëllime industriale; teleskopë 

meridionialë; spektroskopë; testuesa fortësie për pjesë mikroskopike; aparate fotografikë 

për aplikime mikroskopie; monokromatorë; pajisje për të parë natën; sy mikroskopi; 

kristale optikë, plumbҫe optike, pasqyra optike; ortoprojektorë; testera sipërfaqeje; grila 

difraksioni; reflektorë; profilometra; aparate fotografikë me rreze X, pajisje optike që 

punojnë me rreze X (nëse përfshihen në klasën 9); focimetra; struktura fizike për 

transmetim dhe shpërndarje të dritës natyrore, simulatorë të dritës së diellit; testues të 

tensionit të materialeve; llamba spektrale; stereopantometra; sensorë për marrje imazhi të 

yjeve, simulatorë të dritës së yjeve; pajisje optike hapsinore (nëse përfshihen në klasën 9); 

shufër për emetim drite lazeri; pjesë për pajisjet e sipërpërmendura.   

10  Aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë, mjeksorë, dentarë dhe veterinarë; pajisje lazer 

për kirurgji dhe mjeksi, mikroskopë kirurgjikalë dhe mjeksorë, bazamente mbulimi dhe 

binarë mbulimi për mikroskopë operimi, mbajtëse për mikroskopë operimi, montime në 

mur për mikroskopë ekzaminimi dhe operimi; aparat për matjen e distancës ndërmjet 

bebeve të syrit, pasqyra për sy, oftalmoskopë, mikroskopë me një dritë të shndritshme të 

përdorur gjatë një ekzaminimi syri (slit lamps); tavolinë instrumentash për pajisje 

oftalmologjike, testuesa për të matur shikueshmërinë e objekteve nga afër, oftalmometra, 

pajisje testimi për shikueshmëri, njësi refraktimi, pupilografë, disqe për pupilografi, pajisje 

stereofoto për instrumenta oftalmologjikë, refraktometra, aparate fotografimi të fundus, 

tonometra, tavolinë instrumentash, lente intraokulare, biometra për lente intraokulare, 

aparate për fotografim retine; tavolina pune oftalmike, pajisje diagnostikuese 

oftalmologjike, sete diagnostikuese oftalmologjike, iluminatorë oftalmologjik; lupat 

oftalmologjike, llampa për sklerën, keratometra, kolposkopë, koronografë, lente 

intraokulare, shiringa për qëllime kirurgjikale për proçedura në ose mbi sy, në veçanti për 

injektimin e substancave viskozelastike, enë dhe paketime të veçanta për substanca 

viskozelastike për kirurgji intraokulare, enë dhe paketime të veçanta për shiringa për 

proçedurat kirurgjikale mbi ose në sy për injektimin e substancave viskozelastike; 

foropterë, pajisje për shkatërimin e lenteve kristalore, pjesë për mallrat e sipërpërmendur.  

21  Copa pastrimi, copa prej mikrofibre.  

35  Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyre.  

36  Sigurim; çështje financiare; çështje monetare; çështje me pasuri të patundshme.   

37  Ndërtim godinash, shërbime ndreqje, instalimi për aparatura dhe instrumenta shkencorë, 

për filma fotografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, inspektimi dhe rregullimi, 

aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, shndërrimin, akumulimin, rregullimin 

dhe monitorimin e energjisë elektrike, aparatura dhe instrumenta elektrikë, elektro-teknikë 

dhe elektronike (nëse përfshihen në klasën 9), pajisje për regjistrim, transmetim dhe 

riprodhim të zërit dhe figurave, bartës magnetik të dhënash, pajisje për përpunim të 
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dhënash dhe kompjutera, teleskopë, dylbi, syze teleskopike, dylbi gjuetie, dylbi pushke për 

gjueti, dylbi teatri, dylbi pushke, skelet syzesh, lente syzesh, syze me polarizim, syze 

dëbore, lente kontakti, lupa zmadhimi, syze zmadhuese, veshje mbrojtëse për sy, gjithashtu 

syze mbrojtëse  nga rrezet lazer, pajisje për matje gjatësie, pajisje për matje të trashësisë 

(spesimetra), makineri matëse të kordinatave, pajisje pozicionimi të saktë për përpunim 

metalesh (rotary tables), lartësi matësa diferencialë, aparatura për matje distance, gjithashtu 

aparatura me lazer për matje distance, aparatura për matje këndi, lazera optikë, pajisje 

ndriçimi për mikroskopë, mikroskopë, gjithashtu mikroskopë stereo, ura shtellimi për 

mikroskopë, pllaka rrotulluese për mikroskopë, pajisje me fushë të errët për mikroskopë, 

pajisje interference për mikroskopë, kondensuesa për mikroskopë, pajisje bashkëobservuese 

për mikroskopë, pajisje vizatuese për mikroskopë, instrumenta asferikë dhe astronomikë, 

pajisje absorbimi atomi, autokolimatorë, grila difraksioni, pajisje optike difraksioni (nëse 

përfshihen në klasën 9), celostatë, programe kompjuterikë, softuerë kompjuterikë, 

refraktorë, mikroskopë elektronesh, prizma, spektrometra, takimetra, teknoskopë, fotometra 

dhe diapozitivë, fotometra, stereoskopë, filtera për pajisje optike, instrumente për matjen e 

intensitetit të ndriçimit, grila për monokromatorë të rrezeve X, peshore xhami, tubo niveli 

uji, planetariumë, projektorë për planetariumë, koduesa të rrotullueshëm, interferometra, 

invertoskopë, filtera polarizimi dhe interference, polarimetra, komponentë kristalor dhe 

kristale sintetikë për lente optike, perimetra, kolorimetra, filtera sigurie për lazer, lazera për 

qëllime industriale, teleskopë meridionialë, spektroskopë, testuesa fortësie për pjesë 

mikroskopike, aparate fotografikë për aplikime mikroskopie, monokromatorë, pajisje për të 

parë natën, sy mikroskopi, kristale optikë, plumbҫe optike, pasqyra optike, ortoprojektorë, 

testera sipërfaqeje, grila difraksioni, reflektorë, profilometra, aparate fotografikë me rreze 

X, pajisje optike që punojnë me rreze X (nëse përfshihen në klasën 9), focimetra, struktura 

fizike për transmetim dhe shpërndarje të dritës natyrore, simulatorë të dritës së diellit, 

testues të tensionit të materialeve, llamba spektrale, stereopantometra, sensorë për marrje 

imazhi të yjeve, simulatorë të dritës së yjeve, pajisje optike hapsinore (nëse përfshihen në 

klasën 9), shufër për emetim drite lazeri, pjesë për pajisjet e sipërpërmendura, aparatura dhe 

instrumenta kirurgjikalë, mjeksorë, dentarë dhe veterinarë, pajisje lazer për kirurgji dhe 

mjeksi, mikroskopë kirurgjikalë dhe mjeksorë, bazamente mbulimi dhe binarë mbulimi për 

mikroskopë operimi, mbajtëse për mikroskopë operimi, montime në mur për mikroskopë 

ekzaminimi dhe operimi, aparat për matjen e distancës ndërmjet bebeve të syrit, pasqyra 

për sy, oftalmoskopë, mikroskopë me një dritë të shndritshme të përdorur gjatë një 

ekzaminimi syri (slit lamps), tavolinë instrumentash për pajisje oftalmologjike, testuesa për 

të matur shikueshmërinë e objekteve nga afër, oftalmometra, pajisje testimi për 

shikueshmëri, njësi refraktimi, pupilografë, disqe për pupilografi, pajisje stereofoto për 

instrumenta oftalmologjikë, refraktometra, aparate fotografimi të fundus, tonometra, 

tavolinë instrumentash, lente intraokulare, biometra për lente intraokulare, aparate për 

fotografim retine, tavolina pune oftalmike, pajisje diagnostikuese oftalmologjike, sete 

diagnostikuese oftalmologjike, iluminatorë oftalmologjik, lupat oftalmologjike, llampa për 

sklerën, keratometra, kolposkopë, koronografë, lente intraokulare, shiringa për qëllime 

kirurgjikale për proçedura në ose mbi sy, në veçanti për injektimin e substancave 

viskozelastike, enë dhe paketime të veçanta për substanca viskozelastike për kirurgji 

intraokulare, enë dhe paketime të veçanta për shiringa për proçedurat kirurgjikale mbi ose 

në sy për injektimin e substancave viskozelastike, foropterë, pajisje për shkatërimin e 

lenteve kristalore, pjesë për mallrat e sipërpërmendur.  
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42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkim dhe projektim në lidhje me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimi; projektim dhe zhvillim të pajisjeve dhe programeve 

kompjuterike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/413 

(220) 04/04/2019 

(731) LETE S.P.A. Via Salandra N. 1/A 

00187 ROME, IT 

(591) Ngjyrë e bardhë, e kuqe, ngjyrë hiri, e 

kaltër. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujë mineral (Pije); pije të buta.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/414 

(220) 04/04/2019 

(731) LETE S.P.A. Via Salandra N. 1/A 

00187 ROME, IT 

(591) Ngjyrë e bardhë, ngjyrë hiri, e kaltër, 

rozë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujë mineral (Pije); pije të buta.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/415 

(220) 04/04/2019 

(731) Johnson Controls Denmark ApS 

(540)   
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Christian X’s Vej 201, 8270 Højbjerg, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 7  Makina, mjetet e makinave, mjete që operojnë me energji elektrike;motorrë dhe 

makina,Bashkues makine dhe komponentet e transmisionit,Vegla bujqësore,Inkubatorë për 

vezë, Makinë shitëse automatike, Kompresorë për ftohje, filter vaji për përdorim të 

kompresorëve për ftohje, pompa vaji për përdorim si pjesë të kompresorëve të ftohjes, 

Kompresor Gazi dhe Seperatr Filtrimi për Vaj dhe Ftohësit, disqe e ndryshimit të 

shpejtësisë për makina, kondensatorë për ftohje  

11  Aparate dhe instalime për ndricim, ngorhje, ftohje, prodhimin e ajrit, zierje, tharje, 

ventilim, furnzimin me ujë dhe për qëllime sanitare;aparat për kondicionimin e ajrit, dhe 

pajisjet e ftohjes, kryesisht, njësitë e ftohjes me përmbajtje të ventilatorëve elektrikë, 

makinë për fothjen e ujit, ftohjen e ajrit, makinë ftohëse me bazë-ammoniakut dhe bobinat 

të ftohjes;aparate për kontrollimin e ambientit për përdorim në sistemet HVAC (ngorhje, 

ventilim dhe ajr i kondicionuar), HVAC njësitë, pompat e ngorhjes, njësitë ftohëse 

portative, njësitë kondezuese të fothjes së ajrit dhe ujit, mbajtës të ajrit dhe lagështisë së 

tij;aparat për avullimin e ajrit te ftohtë;Pajisjet e ngrohjes, ffurat e ngrohjes dhe pompat e 

ngrohjes;valvulat e përdorura në ftohje;sistemete e pompave të ngrohjes;pastrues ajri për 

përdorim në sitemin e ftohjes;pastrues uji, ndotësve dhe vaji për përdorim në sistemin e 

ftohjes;këmbyes të ngrohjes dhe ftohës për ftohjen e lëngjeve, ftohjen e ajrit dhe ftohjen e 

gazit;njësitë e prodhimit të akullit;uzinë për prodhimin e akullit;ndërës jo-mekanik për vaj 

dhe ftohës;tanket e magazinimit për produktet e ftohta;njësitë e ricirklulimit të lëngut 

ftohës;valvula dhe pjesë për mallërat e lartpërmendura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/416 

(220) 04/04/2019 

(731) Johnson Controls Denmark ApS 

Christian X’s Vej 201, 8270 Højbjerg 

Denmark, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  SABROE 

 

 
     

 

(511) 7  Makina, mjetet e makinave, mjete që operojnë me energji elektrike;motorrë dhe 

makina,Bashkues makine dhe komponentet e transmisionit, Vegla bujqësore, të tjera nga 

ato vegla me të cilat përdoren-me dorë, Inkubatorë për vezë, Makinë shitëse automatike, 
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Kompresorë për ftohje,filter vaji për përdorim të kompresorëve për ftohje, pompa vaji për 

përdorim si pjesë të kompresorëve të ftohjes, Kompresor Gazi dhe Seperator Filtrimi për 

Vaj dhe Ftohësit, disqe e ndryshimit të shpejtësisë për makina;kondensatorë për ftohje  

11  Aparate dhe instalime për ndricim, ngorhje, ftohje, prodhimin e ajrit, zierje, tharje, 

ventilim, furnzimin me ujë dhe për qëllime sanitare, aparat për kondicionimin e ajrit, dhe 

pajisjet e ftohjes, njësitë e ftohjes me përmbajtje të ventilatorëve elektrikë, makinë për 

fothjen e ujit, ftohjen e ajrit, makinë ftohëse me bazë-ammoniakut dhe bobinat të ftohjes, 

aparate për kontrollimin e ambientit për përdorim në sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe 

ajr i kondicionuar), HVAC njësitë, pompat e ngorhjes, njësitë ftohëse portative, njësitë 

kondezuese të fothjes së ajrit dhe ujit, mbajtës të ajrit dhe lagështisë së tij, aparat për 

avullimin e ajrit te ftohtë, Pajisjet e ngrohjes, kryesisht, ffurat e ngrohjes dhe pompat e 

ngrohjes;valvulat e përdorura në ftohje;sistemete e pompave të ngrohjes;pastrues ajri për 

përdorim në sitemin e ftohjes;pastrues uji, ndotësve dhe vaji për përdorim në sistemin e 

ftohjes;këmbyes të ngrohjes dhe ftohës për ftohjen e lëngjeve, ftohjen e ajrit dhe ftohjen e 

gazit;njësitë e prodhimit të akullit;uzinë për prodhimin e akullit;ndërës jo-mekanik për vaj 

dhe ftohës, tanket e magazinimit për produktet e ftohta;njësitë e ricirklulimit të lëngut 

ftohës;valvula dhe pjesë për mallërat e lartpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/417 

(220) 04/04/2019 

(731) ACON BIOTECH (HANGZHOU) 

CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West 

Lake District, Hangzhou, P.R. China 

310030, CN 

(591) E Bardhë, Gjelbër dhe e Katërt 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.   

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/418 

(220) 04/04/2019 

(540)   
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(731) ACON BIOTECH (HANGZHOU) 

CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West 

Lake District, Hangzhou, P.R. China 

310030, CN 

(591) E Zezë, e Bardhë, Verdhë, Kuqe, 

Gjelbër, Hiri dhe e Kaltërt 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine 
 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/419 

(220) 04/04/2019 

(731) ACON BIOTECH (HANGZHOU) 

CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West 

Lake District, Hangzhou, P.R. China 

310030, CN 

(591) E Zezë, e Bardhë, Hiri dhe e Katërt 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/420 

(220) 04/04/2019 

(731) ACON BIOTECH (HANGZHOU) 

(540)   
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CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West 

Lake District, Hangzhou, P.R. China 

310030, CN 

(591) E Zezë, e Bardhë, Verdhë, Kuqe, 

Gjelbër dhe e Katërt 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine 
 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/421 

(220) 04/04/2019 

(731) ACON BIOTECH (HANGZHOU) 

CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West 

Lake District, Hangzhou, P.R. China 

310030, CN 

(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 
 

(540)  On Call Plus 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/422 

(220) 04/04/2019 

(731) Shabedin Thaqi Victria Brand sh.p.k. 

(540)   
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Dheu i Bardhe nr.l29 - Hani i Elezit 71510 - 

Republika e Kosoves, KS 

(591) Ngjyra e kuqe, Ngjyra e verdhe, 

Ngjyra e gjelbert, Ngjyra e arit, Ngjyra e 

kaft 

 
 

     

 

(511) 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/423 

(220) 05/04/2019 

(731) Burim Mahmuti Online SH.P.K 

Isa Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS 

(591) E gjelbert, zi, bardhe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, larje e automjeteve 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/424 

(220) 05/04/2019 

(731) Burim Mahmuti Online SH.P.K 

Isa Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS 

(591) E gjelbert, bardhe, zi 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/425 

(220) 05/04/2019 

(540)   
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(731) Burim Mahmuti Online SH.P.K 

Isa Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS 

(591) E gjelbert, zi, bardhe 

   

 
 

 

     

 

(511) 39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/426 

(220) 05/04/2019 

(731) Burim Mahmuti Online SH.P.K 

Isa Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS 

(591) E gjelbert, e bardhe, zi 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/427 

(220) 05/04/2019 

(731) “Global Trade-af “SH.P.K. 

Faton Gashi Rr.Agron Rrahmani 39-

Bresje,Fushë Kosovë, KS 

(591) PORTOKALLT,BARDHE,E ZEZ 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente per hulumtime shkencore ne laborator 

Aparateve te trajnimit dhe simulatorve,per shembull,makinerive te 

reanimacionit,simulatorve per drejtim dhe kontrollin e automjeteve, Aparate dhe 

instrumented he instrumentet e siguris per shembull,rrjeta e sigurise,dritat sinjalizuese  

aparatet e drites se trafikut ,motoret e zjarrit,alarmet e zerit, encryptom, oysticks per  

perdotim me kompjuter,pervecse per video lojra,kufje me realitet vrtual,size, Bateri dhe 

ngarkues per cigare elektronike.  

11  Aparate per instalim per ndriqim,ngrohje,ftohje,prodhimin e 

avullit,gatim,tharje,ventilim,furnizim me uj dhe qellime sanitare. 

Aparatet dhe instalimet me ajer te kondicionuar, Kolektort diellor termik. 

Aparatet per instalim dhe ndriqim  jan;Llambat elektrike,llampat laboratorike,llambat e 

rruges,llambat e veturave, Mai per prodhimin e kosit,bukes,kafes,akullit  

38  Telekomunuikacion  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime te projekteve, analiza industrial 

dhe sherbile kerkimore industrial:projektim dhe zhvillim te paisjeve programeve 

kompjuterike. 
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(210) KS/M/ 2019/428 

(220) 05/04/2019 

(731) “Global Trade-af “SH.P.K. 

Faton Gashi Rr.Agron Rrahmani 39-

Bresje,Fushë Kosovë, KS 

(591) E ZEZ,E ARIT,E HIRT 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente per hulumtime shkencore ne laborator, Aparateve te 

trajnimit dhe simulatorve,per shembull,makinerive te reanimacionit,simulatorve per drejtim 

dhe kontrollin e automjeteve, Aparate dhe instrumente te siguris, dritat sinjalizuese  

aparatet e drites se trafikut ,motoret e zjarrit,alarmet e zerit,shenjat qe jan paisje encryptom, 

Joysticks per  perdotim me kompjuter,pervecse per video lojra,kufje me realitet vrtual,size, 

Bateri dhe ngarkues per cigare elektronike.  

11  Aparate per instalim per ndriqim,ngrohje,ftohje,prodhimin e 

avullit,gatim,tharje,ventilim,furnizim me uj dhe qellime sanitare, Aparatet dhe instalimet 

me ajer te kondicionuar, Kolektort diellor termik, Llambat elektrike,llampat 

laboratorike,llambat e rruges,llambat e veturave.            

38  Telekomunuikacion  

42  Sherbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime te projekteve, analiza industrial 

dhe sherbile kerkimore industrial:projektim dhe zhvillim te paisjeve programeve 

kompjuterike. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/429 

(220) 05/04/2019 

(731) “Global Trade-af “SH.P.K. 

Faton Gashi Rr.Agron Rrahmani 39-

Bresje,Fushë Kosovë, KS 

(591) KUQE,BARDHE,KALTERT 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Instrumente per qellime shkencore ose kerkimore,pajisje audiovizuale dhe 

teknologjike te informacionit,si dhe pajisje te siguris dhe shpetimit, Aparate dhe 

instrumente per hulumtime shkencore ne laborator, Aparateve te trajnimit dhe 

simulatorve,per shembull,makinerive te reanimacionit,simulatorve per drejtim dhe 

kontrollin e automjeteve, Aparate dhe instrumented he instrumentet e siguris per 

shembull,rrjeta e sigurise,dritat sinjalizuese  aparatet e drites se trafikut ,motoret e 

zjarrit,alarmet e zerit,shenjat qe jan paisje encryptom, Joysticks per  perdotim me 

kompjuter, kufje me realitet vrtual,Bateri dhe ngarkues per cigare elektronike.  

11  Aparate per instalim per ndriqim,ngrohje,ftohje,prodhimin e 

avullit,gatim,tharje,ventilim,furnizim me uj dhe qellime sanitare. 

Aparatet dhe instalimet me ajer te kondicionuar, Kolektort diellor termik. 
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Aparatet per instalim dhe ndriqim, Llambat elektrike,llampat laboratorike,llambat e 

rruges,llambat e veturave, Mai per prodhimin e kosit,bukes,kafes,akullit.  

38  Telekomunuikacion 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/430 

(220) 05/04/2019 

(731) Elektrostublla Sh.p.k Rr."Hoxhë 

Jonuzi" p.n, 61000 Viti, Republika e 

Kosovës, KS 

(591) E bardhë dhe e kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre; materialet e ndërtimit të metaleve; 

ndërtesat e transportueshme prej metali; materialet e metaleve për gjurmët hekurudhore; 

kabllot jo-elektrike dhe telat e metaleve të zakonshëm; hekurishte, sende të vogla metalike; 

tuba dhe tuba prej metali; safes; mallrat e metaleve të zakonshme që nuk përfshihen në 

klasa të tjera. 

9  Shkencore, detare, survejimi, fotografik, kinematografik, optik, peshon, matje, injalizimi, 

kontrolli (mbikëqyrja), aparatet dhe instrumentet për kursimin e jetës dhe mësimdhënien; 

aparateve dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin 

ose kontrollin elektricitet; aparate për regjistrim, transmetim ose riprodhim të tingujve ose 

imazheve; mbajtësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit; makineritë automatike të 

shitjes dhe mekanizmat për aparatet me funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat 

llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparat shuarjen e zjarrit. 

 11  Aparat për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, ujë 

furnizim dhe qëllime sanitare. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2019/431 

(220) 05/04/2019 

(731) ProTec  SH.P.K. Rr. Ramiz Cërnica  

nr.140, Gjilan, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo 

LLC Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5, 10000 

Prishtinë 
 

(540)  PROTEC 

 

 
     

 

(511) 6  Alumin, profile alumini, aksesorë alumini, dritare nga alumini, fasada me elemente 

alumini.  

17  Mallra të përbëra nga panele sintetike (produkte gjysmëfinale), në veçanti panele 

plastike për veshje të mureve dhe prodhim të orendive si dhe dyshemeve, shtresa të 
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laminuara, panele sandviç, laminat dekorative në formë të paneleve ose fletëve të holla, 

pjesë konstruktive në formë të panelave, mbulesave të mureve, tavaneve dhe dyshemeve 

për ndërtesa; laminate të dyshemeve; fletë të holla plastike si fletë të holla për veshje.  

19  Dritare dhe dyer, jo nga metali; materiale ndërtimore, jo nga metali; tuba jo-metalike të 

ngurta për ndërtim; profile për dritare dhe dyer, jo nga metali; dërrasa dyshemeje për xham, 

jo nga metali; tuba kullues, jo nga metali; kanatë errësues (shutter), jo nga metali; korniza 

për dritare, jo nga metali; grila dritaresh, jo nga metali, xham ndërtimi; xham sigurimi; 

xhama dritaresh për ndërtim; xhama dritaresh, panelët, pllaka, plloqa, mure mbeshtetse dhe 

fasada, jo nga metali; elemente të sajuara ndërtimi jo nga metali dhe pllaka për izolimin e 

zerit.  

20  Produkte plastike; dyer plastike; dritare plastike; profile për dyer dhe dritare nga PVC.  

27   Veshje për dysheme; veshje muri; materiale që varen në mur (jo prej tekstili); letër 

muri (jo prej tekstili)   

35  Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shitje me shumicë 

dhe pakicë të produkteve dhe shërbimeve  

37  Ndërtim objekteve; riparime; shërbime instalimi; instalim dritaresh; instalim dyersh, 

instalim të fasadave të xhamave, instalim të fasadave të ventiluara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/432 

(220) 05/04/2019 

(731) ProTec  SH.P.K. Rr. Ramiz Cërnica  

nr.140, Gjilan, Kosovë, KS 

(591) E gjelbër, vjollcë, hiri, e zezë, e 

bardhë 

(740)  Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo 

LLC Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5, 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Alumin, profile alumini, aksesorë alumini, dritare nga alumini, fasada me elemente 

alumini.  

17  Mallra të përbëra nga panele sintetike (produkte gjysmëfinale), në veçanti panele 

plastike për veshje të mureve dhe prodhim të orendive si dhe dyshemeve, shtresa të 

laminuara, panele sandviç, laminat dekorative në formë të paneleve ose fletëve të holla, 

pjesë konstruktive në formë të panelave, mbulesave të mureve, tavaneve dhe dyshemeve 

për ndërtesa; laminate të dyshemeve; fletë të holla plastike si fletë të holla për veshje.  

19  Dritare dhe dyer, jo nga metali; materiale ndërtimore, jo nga metali; tuba jo-metalike të 

ngurta për ndërtim; profile për dritare dhe dyer, jo nga metali; dërrasa dyshemeje për xham, 

jo nga metali; tuba kullues, jo nga metali; kanatë errësues (shutter), jo nga metali; korniza 

për dritare, jo nga metali; grila dritaresh, jo nga metali, xham ndërtimi; xham sigurimi; 

xhama dritaresh për ndërtim; xhama dritaresh, panelët, pllaka, plloqa, mure mbeshtetse dhe 

fasada, jo nga metali; elemente të sajuara ndërtimi jo nga metali dhe pllaka për izolimin e 

zerit.  

20  Produkte plastike; dyer plastike; dritare plastike; profile për dyer dhe dritare nga PVC.  

27  Veshje për dysheme; veshje muri; materiale që varen në mur (jo prej tekstili); letër muri 

(jo prej tekstili)   
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35  Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shitje me shumicë 

dhe pakicë të produkteve dhe shërbimeve.    

37  Ndërtim objekteve; riparime; shërbime instalimi; instalim dritaresh; instalim dyersh, 

instalim të fasadave të xhamave, instalim të fasadave të ventiluara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/433 

(220) 05/04/2019 

(731) UJA 117, Quai de Valmy, 75010 

Paris, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  UN JOUR AILLEURS 

 

 
     

 

(511) 3  “Produkte kozmetike, produkte bukurie dhe produkte parfumerike, sapun; parfume, 

vajra esenciale, kozmetikë, losione për flokë; pastë dhëmbësh; produkte për depilim; 

produkte për heqjen e makijazhit; buzëkuq; maska bukurie; preparate kozmetike për dush; 

preparate për rrezitje (kozmetikë); mascara; qerpikë artificial; lapsa kozmetik; makijazh; 

krema kozmetike; deodorant për përdorim personal (parfume); qumësht pastrimi për 

përdorim tualeti; losione për përdorim kozmetik; llak për thonjë ; parfuma, ujë tualeti; 

shampona; heqës makijazhi; heqës llakut të thonjëve; shkopinjë temjani; preparate 

zbardhimi, pastrimi, larjes, lustrimi, heqjes së yndyrës dhe gërryerjes; manikyr dhe krema 

për kujdesin dhe ruajtjen e lëkurës.”  

9  “Syze dielli, syze për sport, mallra optike, këllëfe për syze; kartela lojaliteti magnetike 

apo dixhitale, dosje muzikore në formën e dosjeve të shkarkueshme apo medias dixhitale; 

aplikacione softuerike të shkarkueshme për telefona, tableta dhe kompjuterë për qasje në 

faqe për blerje on-line të veshmbathjeve dhe aksesorëve të modës, kozmetikës dhe 

bukurisë, stolive të çmuara dhe këpucëve; buletine, revista, katalogje në format të 

shkarkueshëm elektronik që mund të qasen online; këllëfë për syza.”  

14  “Stoli të çmuara dhe produkte të imitimit të stolive; produkte të stolive të çmuara; unaza 

(stoli të çmuara); vathë; byzylykë (stoli të çmuara); broshe (stoli të çmuara); qafore (stoli të 

çmuara); medaljone (stoli të çmuara); ora dhe instrumente kronometrike; varëse për çelësa 

(xhingël apo zingjirë); gjilpërë për kravatë, gjilpëra zbukurimi; zbukurime nga metalet e 

çmuara apo imitim i tyre; kuti të stolive nga metali i çmuar apo imitim i tij.”  

16  “Libra ushtrimesh, libra shënimesh, folldera për letra, dosje; produkte të shtypura; 

artikuj për lidhjen e librave, gazeta, gazeta periodike, doracakë, revista, katalogje, 

publikime, buletine; fotografi, pamflete, prospekte, mostra, kalendarë, afishe; mbajtëse nga 

letra apo kartoni për fotografi; artikuj shkrimi; materiale ngjitëse për përdorim me artikuj 

shkrimi; materiale plastike për paketim, gjegjësisht qese, qese të vogla, valixhe; qese nga 

letra për paketim; brusha për pikturë, blloqë për printim.”  

18  “Mallra lëkure, çanta dore, çanta mbajtëse, çanta për plazh, valixhe, çanta udhëtimi, 

portbagazh, bagazh, valixhe diplomatike, kuleta, portofol, këllëfe për kartela, kuleta 

lëkure;qafore për qenë, veshje për kafshë;këllëfe për çelësa [mallra lëkure];ombrella, 

parasolë, bastunë;çanta të veshjeve për udhëtim;lëkurë kafshësh;gëzofe (lëkurë kafshësh), 

çanta kozmetike;çanta dhe qese (zarfe, kuletë xhepi) nga lëkura.”  

24  “Tekstil dhe mallra nga tekstil për veshje dhe përdorim shtëpiak; mbulesa krevati; 
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mbulesa tavoline; çarçafë dushi (për përdorim tualeti); facoleta; peceta, nga pëlhura, për 

heqjen e makijazhit; çarçafë krevati; këllëfë krevati për mbulim; këllëfë për jastëk; mbulesa 

për jastëk; batanije; tekstil i thurur; shajak dhe tekstile të pa-thurur; peceta nga tesktili për 

tavolina; lecka për fshierje; perde; peshqirë nga tekstili për fytyrë; mbulea tekstili për ulëse; 

varëse muri nga tekstili; etiketa pëlhure; qilim udhëtimi (batanije për këmbë).”  

25  “Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; artikuj veshmbathje (rroba); rripa (veshje); kostum 

banje; veshje të brendshme; pantofla për dhomë gjumi; veshje të papërshkueshme nga uji; 

artikuj trikotaxhi të brendshëm; dorëza (veshje); shalla; fustane dhe kostume ceremoniale.”  

35  “Shërbime të shitjes me pakicë apo shumicë për këpucë dhe veshje, produkte bukurie 

dhe parfumerike, mallra optike, produkte stolish, mallra lëkure, çarçafë shtëpiak dhe 

çarçafë banjosh, përmes shitoreve, përmes katalogjeve për porosi përmes postës apo përmes 

mënyrave elektronike, siç janë uebsajtet; propozime dhe prezantime të produkteve për 

shitje, për tjerët, përmes internetit, telefonit, televizionit ndërveprues apo online, tek 

klientët ashtuqë ata mund të shohin, zgjedhin dhe blejnë këto produkte, gjegjësisht 

produktet e bukurisë dhe parfumerike, mallrat optike, produktet  stolish, mallrat e lëkurës, 

çarçafët shtëpiak dhe çarçafët për banjo, këpucët dhe artikujt për veshje; këshillim për 

konsumatorë lidhur me shitjen e produkteve të përmendura; përpunim administrativ të 

urdhër-blerjeve; reklamim, reklamim përmes postës, zbukurime të ekspozimeve për blerje, 

shpërndarje të materialit reklamues [pamflete, materiale të shtypura, broshura dhe mostra]; 

organizime të evenimenteve për qëllime komerciale apo reklamimi; përpilim dhe 

sistematizim të të dhënave në një dosje qendrore, menaxhim të dosjeve kompjuterike; 

administrim komercial të licensimit të mallrave dhe shërbimeve që u përkasin tjerëve, 

reklamime përmes sposorizimit.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/434 

(220) 05/04/2019 

(731) UJA 117, Quai de Valmy, 75010 

Paris, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  UJA 

 

 
     

 

(511) 3  “Sapune për përdorim personal; produkte parfumerike për përdorim personal, vajra 

esenciale, kozmetikë, losione për flokë; pastë dhëmbësh; produkte për depilim; produkte 

për heqjen e makijazhit; buzëkuq; maska bukurie; preparate kozmetike për dush; preparate 

për rrezitje (kozmetikë); maskara; qerpikë artificial; lapsa kozmetik; makijazh; krema 

kozmetike; deodorant për përdorim personal (parfume); qumësht pastrimi për përdorim 

tualeti; losione për përdorim kozmetik; llak për thonjë; aroma për përdorim personal, ujë 

tualeti; shampona.”  

9  “Syze dielli, syze për sport, mallra optike, këllëfe për syze; kartela lojaliteti magnetike 

apo dixhitale, dosje muzikore në formën e dosjeve të shkarkueshme apo medias dixhitale; 

aplikacione softuerike të shkarkueshme për telefona, tableta dhe kompjuterë për qasje në 

faqe për blerje on-line të veshmbathjeve dhe aksesorëve të modës, kozmetikës dhe 

bukurisë, stolive të çmuara dhe këpucëve; buletine, revista, katalogje në format të 

shkarkueshëm elektronik që mund të qasen online.”  
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14  “Metale të çmuara aliazhet e tyre; stoli të çmuara; unaza (stoli të çmuara); vathë; 

byzylykë (stoli të çmuara); broshe (stoli të çmuara); qafore (stoli të çmuara); medaljone 

(stoli të çmuara); gurë të çmuar; ora dhe instrumente kronometrike; or adore; këllëfe për 

stoli [kuti]; varëse për çelësa (xhingël apo zingjirë).”  

16  “Libra ushtrimesh, albume, folldera për letra, dosje; produkte të shtypura; artikuj për 

lidhjen e librave, gazeta, gazeta periodike, doracakë, revista, katalogje, publikime, buletine; 

fotografi, pamflete, prospekte, mostra, kalendarë, afishe; mbajtëse nga letra apo kartoni për 

fotografi; artikuj shkrimi; materiale ngjitëse për përdorim me artikuj shkrimi; materiale 

plastike për paketim, gjegjësisht qese, qese të vogla, valixhe; qese nga letra për paketim; 

brusha për pikturë, blloqe për printim.”  

18  “Lëkurë dhe imitim lëkure; imitim lëkure; lëkurë kafshësh; gëzofe ( lëkurë kafshësh); 

portbagazh dhe bagazh; ombrella, parasolë, bastunë; kuleta; kuletë xhepi (kuleta për 

monedha); këllëfe për çelësa (mallra lëkure); çanta dore, çanta shpine, çanta me rrotë, çanta 

udhëtimi, çanta plazhi, çanta kozmetike; çanta dhe dhe qese (zarfe, kuletë xhepi) nga lëkura 

për paketim; çanta veshjes për udhëtim.”  

24  “Tekstil dhe produkte tekstili; mbulesa krevati dhe tavoline; çarçafë dushi (përpos 

veshjeve); këllëfë krevati për mbulim; çarçafë  shtëpiak; mbulesa tavoline jo nga letra; 

peceta nga pëlhura për heqjen e makijazhit; etiketa pëlhure; materiale tapicerie; facoleta 

tekstili.”  

25  “Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; këmisha, funde, fustane, pallto, pantollona, 

xhaketa, fanella; veshje nga lëkura apo imitimit i lëkurës; gëzofe (veshje); rripa (veshje); 

dorëza (veshje); shalla për kokë, shalla, shalla të gjerë për gra (gëzofi); kravata; shall 

kravate; trikotazh i brendshëm; çorapë; pantofla për dhomë gjumi këpucë për plazh; veshje 

të brendshme; kostume për larje; robdëshambër.”  

35  “Shërbime të shitjes me pakicë apo shumicë për këpucë dhe veshje, produkte bukurie 

dhe parfumerike, mallra optike, produkte stolish, mallra lëkure, çarçafë shtëpiak dhe artikuj 

për banjo përmes shitoreve, përmes katalogjeve për porosi përmes postës apo përmes 

mënyrave elektronike, siç janë faqet e internetit; ofrime të prezantimeve të produkteve për 

shitje, për përfitimin e tjerëve përmes internetit, telefonit, televizionit ndërveprues apo 

online, për konsumatorët në mënyrë që ata të mund të shohin, zgjedhin dhe blejnë këto 

produkte, gjegjësisht produktet e bukurisë dhe parfumerike, mallrat optike, produktet  

stolish, mallrat e lëkurës, çarçafët shtëpiak dhe artikujt për banjo, këpucët dhe artikujt për 

veshje; këshillim për konsumatorë lidhur me shitjen e produkteve të përmendura; përpunim 

administrativ të urdhër-blerjeve; reklamim, reklamim përmes postës, zbukurime të 

ekspozimeve për blerje, shpërndarje të materialit reklamues (pamflete, materiale të 

shtypura, prospekte dhe mostra); organizime të evenimenteve për qëllime komerciale apo 

reklamimi; përpilim dhe sistematizim të të dhënave në një dosje qendrore, menaxhim të 

dosjeve kompjuterike; administrim komercial të licensave të produkteve dhe shërbimeve 

për tjerër, reklamime përmes sposorizimit.”  

 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/435 

(220) 05/04/2019 

(731) BEMEX GmbH Oberneuhofstrasse 5, 

(540)  DONA 
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6340 Baar, Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të  

konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  përgatitura; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumsht 

dhe produkte të  qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra; hajvar; krem për lyerje”.  

30  “Miell dhe preparate të përbëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe bonbone; akuj; 

sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustard; uthull, salca (erëza), erëza; 

akull; miell misri; përzierje të miellit për qëllime pjekjeje; brumë të përgatitur paraprakisht 

dhe përzierje të brumit për të bërë pica, prodhime të pastave, petë, bukë, ëmbëlsira dhe 

produkte të tjera të pjekura, pasta; ushqimi i bërë nga brumi; bukë ne petë, si doner, lavas; 

tako; tortilla; doner kebab (të mbushur në petë); burek (mbushur në petë).  

32  “Ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të frutave, 

shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve; lëngje nga perimet; lëngje nga 

bimët dhe perimet; lëngje nga fruta të shtrydhura (smoothie); ekstrakte jo-alkolike të 

frutave”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/436 

(220) 05/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse  
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(210) KS/M/ 2019/437 

(220) 05/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/438 

(220) 05/04/2019 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 
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këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura,  si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/439 

(220) 08/04/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH  

Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel  

Germany, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Shtresa; Bojëra, ngjyrues, pigmente dhe bojë shtypi; Holluesit dhe shtuesit për 

shtresat, bojërat dhe bojërat e shtypit; Ngjyrues ushqimesh dhe pijesh; Fletë metalike dhe 

metal në formë pluhuri për përdorim për lyerje, dekorim, printim dhe art; Piktura dhe 

fshirëse; Konservues; Llak dhe lustër; Okside inorganike (Mordant); Bojë printimi; Smalt 

për lyerje; Kolorant (Ngjyrues); Lëndë ngjyruese; Llak [lustër]; Shtresë druri [bojë]; 

Përgatitje për të parandaluar dëmtimin e drurit; Lustër; Bojëra vaji për përdorim në art; 

Pikturim me temper; Holluesit e ngjyrave; Shtuesit e bojës; Holluesit për llak.   

3  Preparat për kujdesin ndaj kafshët; Dylli i rrobaqepësve dhe këpucarëve; Preparatet e 

pastrimit dhe aromave; Tualete; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; Xhel 

për masazh, përdorim tjetër veçse qëllimeve mjekësore; Kuti kozmetike; Pomadë 

aromatike, përveçse për qëllime mjekësore; Preparatet me Aloe Vera për qëllime 

kozmetike; Preparate të higjienës orale; Parfumeri dhe aromat; Preparatet e pastrimit të 

trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Preparate për grim (kozmetikë); Aromat për ambient 

shtëpiak; Sapun dhe xhel; Përgatitjet për larje; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e 

lëkurës dhe këpucëve; Preparate për kujdesin e lëkurës, të syve dhe të thonjve; Preparate 

dhe trajtime të flokëve; Preparate të pastrimit të automjeteve; Preparate për heqjen e 

qimeve dhe për rruajtje; Deodorantët dhe antidjersat; Preparate për dush; Preparate për 

heqjen e grimit (kozmetikës); Preparatet freskuese për frymën e gojës për higjienën 

personale; Vajra esenciale; Kozmetikë vetullash; Preparatet e dushit, jo për qëllime 

mjekësore; Guri me shtuf; Zbardhues për lavanderi; Preparate zbardhuesi [dekolorant] për 

qëllime kozmetike; Sodë zbardhuese; Lustrim për mobilie dhe dysheme; Deodorantët për 

qeniet njerëzore ose për kafshët; Qese aromatike për parfumimin e ndërresave; Preparate 

depiluese; Ngjyrues për artikujt e higjienës personale; Preparate për heqjen e ngjyrës; 

Preparate për shkëlqim [lustrim]; Bojë për flokët; Locion (preparat i lëngshëm) flokësh; 
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Llak i flokëve; Preparate balsami për flokët; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate 

kolagjeni për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetike; Kozmetikë për përkujdesjen e lëkurës; 

Locion për lëkurë; Thonjtë false; I kuqi i buzëve; Shkëlqyes buzësh; Locion për qëllime 

kozmetike; Pëlhura të njoma me detergjent për pastrim; Shami të njoma me kremra 

kozmetike; Zhbllokimi i tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime 

personale sanitare ose deodorante [tualete]; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore; 

Preparat për heqjen e shkëlqyesit të thonjve; manikyr thonjsh; Preparate për kujdesin e 

thonjve; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi; 

Parfumeri; Parfum; Preparate lustrimi; Preparate pastrimi kimik; Preparate renovimi; 

Preparate për rruajtje; Qumësht pastrues për qëllime grimi; Preparate renovimi; Preparate 

për grim; Preparate për grim; Maska kozmetike; Krem për lubrifikimin e lëkurës; Lustrues 

këpucësh; Sapun; Shampo; Preparat për mbrojtje nga dielli; Kozmetikë për kafshët; Artikuj 

për tualetin; Preparate për paralarje të rrobave; Përgatitjet për lavanderi; Shkopinj pambuku 

për qëllime kozmetike; Pastat e dhëmbëve; Zbutës teksture; Preparate hekurosjeve 

[përdorimi i substancave nisheste]; Niseshte për qëllime lavanderie; Ngjyrues blu për 

lavanderi; Zbutës pëlhure për lavanderi; Fletët anti-statike tharëse; Ngjyrues blu për 

lavanderi; Lëngje për lavanderi; Agjentët e shpëlarjes për lavanderi; Topa për lavanderi që 

përmbajnë detergjent; Pluhur sapuni; Shtesa për lavanderi për zbutjen e ujit.  

4  Lëndë djegëse dhe ndriçues; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Suplementet e karburantit jo-

kimik; Vajrat për bojëra; Dyllë blete; Dyllë blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës; 

Biokarburantet; Karburant; Dritat e Krishtlindjeve [qirinjtë]; Qirinj me aromë; Qirinj të 

hollë; Llambat në formë fitili; Graso (Dyllë dhjamor) për lëkurë; Karburantit për ndriçim; 

Dritë nate [qirinj]; Parafinë; Graso (Dyllë dhjamor) për këpucë; Dyllë për ski; Kompozimet 

për kontrollimin e pluhurit; Dyllë ndriçues; Dyllë [lëndë e parë].  

5  Artikuj përthithës për higjienën personale; Ilaçe farmaceutike dhe natyrale; Pelena për 

foshnjat dhe persona që nuk arrijnë të përmbahen; Ushqim për fëmijë; Produktet higjienike 

femërore; Artikuj për aromatizim dhe pastrim të ajrit; Preparate dhe materiale 

diagnostikimi; Dezinfektantët dhe antiseptikët; Suplemente ushqimore dhe preparate 

dietike; Preparatet dhe artikujt higjenikë; Sapunë dhe detergjente mjekësorë dhe sanitarë; 

Suplemente dietike për kafshët; Preparatet dhe artikujt e kontrollit kundra insekteve; Fasha, 

veshje dhe aplikues mjekësor; Preparatet dhe artikujt dentare, dhe pasta dhëmbësh 

mjekësore; Laksativ; Preparatet për trajtimin e morrave [pediculicidet]; Sapun antibakterial; 

Antiseptikë; Pilula për reduktimin e oreksit; Ilaçe për qëllime njerëzore; Ilaçe për qëllime 

veterinare; Çaj astmatik; Pelena në formë mbathjesh për foshnjat; Qumësht formulë për 

foshnja; Pelena të foshnjave; Preparate banje për qëllime mjekësore; Fibër (Dietike -); 

Preparatet balsamike për qëllime mjekësore; Fashat për mjekim; Qetësues; Karamele 

mjekësore; Preparatet kimiko-farmaceutike; Shtatzënia (Përgatitjet kimike për 

diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike për qëllime 

veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitar; Deodorantë për 

veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; Sapun dezinfektues; 

Preparate diagnostikimi; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substancat 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; Preparate me albumin për qëllime mjekësore; Preparate enzimatike për qëllime 

mjekësore; Ilaç për uljen e temperaturës (Febrifuges); Preparate kundra insekteve 

fluturuese; Letër për kapjen e insekteve fluturuese; Kimikate kundra sporeve dhe 

kërpudhave [Fungicides]; Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura; Leukoplast; Ilaçe për 
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djersitje në këmbë; Ilaçe me përbërje misri; Unazë me përbërje misri për kurimin e 

këmbëve; Larës për qentë [insekticide]; Insekticidet; Ilaç kundër insekteve; Lubrifikantë 

seksual personal; Kamfur për qëllime mjekësore; Pilula për qëllime farmaceutike; Kapsula 

për ilaçe; Çamçakëz për qëllime mjekësore; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore; 

Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimor për qëllime mjekësore; 

Solucione për lente kontakti; Locione për qëllime farmaceutike; Magnezi për qëllime 

farmaceutike; Minj (Përgatitjet për zhdukjen -); Pije të përshtatura për qëllime mjekësore; 

Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekësor; Çaj mjekësor; Preparate mjekësore 

për artikuj të tualetit; Pastë dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për foshnjat; Suplemente 

ushqimore minerale; Djegie (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve; 

Kallot (Preparate për -); Preparate për pastrimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për 

banjat; Preparate të tekstileve kundra molës; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore; 

Suplemente ushqimore; Qetësues për nervat [Nervines]; Ngjitës nikotine për të lënë pirjen e 

duhanit; Vajra mjekësore; Tableta të tretshme për qëllime farmaceutike; Farmaceutikë; 

Preparate farmaceutike; Helm për minjtë; Tableta tymosëse; Preparate për pastrimin e 

lentave të kontaktit; Kuti mjekësore, portativ, të mbushura; Kremra për qëllime 

farmaceutike; Qetësues për gjumë [Soporifics]; Serume; Peceta higjienike; Kremra kundra 

djegies nga dielli; Peceta sanitare për kujdesin e gjirit; Tamponë; Banjë (Përgatitje 

terapeutike për -); Larës për kafshët [insekticide]; Herbicide; Preparate për zhdukjen e 

parazitëve; Larja vaginale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime mjekësore; Fasha, 

mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; Preparate veterinare; 

Preparate që përmbajnë vitamina; Ilaç për lythat; Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena; 

Pelena letre për personat që nuk arrijnë të përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme për 

personat që nuk arrijnë të përmbahen. Peceta ditore për personat që nuk arrijnë të 

përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme prej celuloze për personat që nuk arrijnë të 

përmbahen.  

6  Pajisje metalike; Kontejnerët, dhe transportimi dhe paketimi i artikujve, prej metali; 

Materiale ndërtesash, e ndërtimi dhe elemente prej metali; Paketimi, mbështjellja dhe lidhja 

e artikujve, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali; Tubacione, gypa dhe zorra, dhe 

pajisje për to, duke përfshirë valvulat, prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; 

Materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, për përdorim të 

papërcaktuar; Bulona, dado dhe fletuesi i bulonit, prej metali; Shenja dhe informacione dhe 

reklama, të metaleve; Bravë dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra arti të metaleve të 

zakonshme; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh prej metali; Ndërtime të metaleve; 

Materialet e ndërtimit të metaleve; Letra dhe numra të metaleve të zakonshëm, përveç llojit; 

Kontejnerë të metaleve [magazinimi, transporti]; Priza muri prej metali; Shtiza prej metali; 

Shenja dalluese (logo) prej metali të makinave; Figura metali të zakonshme; Figura të vogla 

metali jo të çmuar; Fletë metalike për mbështjellje dhe paketim; Tapet për pastrimin e 

këpucëve te pragu i derës; Zile; Grepa metalike; Rrjetat metalike për ndalimin e hyrjes së 

insekteve në ambient; Kapëse metalike të kabllove; Kutitë e metaleve të zakonshme; 

Kazanë metalikë; Varëse metalike rrobash; Pajisje metalike për mobilie; Tabela prej metali; 

Numra shtëpish, jo-ndriçuese; Tabela me mbishkrime prej metali; Vida prej metali; Lidhjet 

e tensionit; Kapëse prej metali për mbylljen e çantave.  

7  Pajisjet për pastrim të jashtëm;Makineri, mjete dhe aparate për fiksim dhe 

shtrëngim;Trapan me korrent dhe vida shpuese;Makineri për hekurosje dhe hekurosje me 

avull;Makineritë e shtypjes dhe libërlidhjes;Gjeneratorë energjie;Makineri fshirjeje, 
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pastrim, larëse dhe lavanderie;Makineritë dhe aparatet e bujqësisë, kopshtarisë dhe 

pylltarisë;Makineritë dhe aparatet për përgatitjen dhe përpunimin e ushqimit dhe të 

pijeve;Makineri dhe mjete për trajtimin e materialeve, dhe për prodhimin;Pompat, 

kompresorët dhe ventilatorët;Aparat për lidhjen e tufave të barit të thatë;Makineri 

shpuese;Makineritë për prerjen e bukës;Furça për fshesat me korrent;Furça [pjesë të 

makinerive];Makineri për pastrim me avull;Hapësit elektrikë të kanoçeve;Shtrydhës 

elektrik të lëngjeve të frutave;Shtypës elektrik frutash për përdorim shtëpiak;Prerës 

perimesh, perimet e prera në formë spirale, elektrike;Përpunues elektrik ushqimi;Thika 

elektrike;Përzierës elektrik, për qëllim përdorimi në shtëpi;Grirëse kuzhine, 

elektrike;Makineri dhe aparate për lustrim [elektrike];Pastrim (Makineri dhe aparate për -), 

elektrike;Përpunuesit e ushqimit, elektrike.  

8  Fiksimi dhe bashkimi i mjeteve; Mjete higjienike dhe bukurie, për njerëzit dhe kafshët; 

Mjete për prerje të flokëve dhe pajisje për heqjen e qimeve; Pajisjet për stilimin e flokëve; 

Çekiç, çekiç druri; dhe çekan farkëtari; Vegla dore dhe pajisje për trajtimin e materialeve si 

dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtjen; Vegla dore për ndërtim, riparim dhe 

mirëmbajtje; Vegla dore për prerje, shpime, bluarje, mprehje dhe trajtim sipërfaqësor; 

Vegla manikyri dhe pedikyri; Brisk rroje; Veglat e bujqësisë, kopshtarisë dhe të pamjes së 

peizazhit; Pajisje për përgatitjen e ushqimit, thika kuzhine dhe vegla prerëse, takëm për të 

ngrënë; Veglat e artit të trupit; Sqeparë; Thika xhepi [bisturi]; Gërshërë për krasitje 

(tëharrje); Shpuesit e murit; Pjastër; Sete manikyri, elektrike; Bërës elektrik gërshetash; 

Limë thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike ose jo-elektrike; Prerëse flokësh për 

përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; Shkëlqyes për thonjtë, elektrike ose jo-

elektrike; Pajisjet e depilimit, elektrike dhe jo-elektrike; Takëme tavoline [thika, pirunë dhe 

lugë]; Çantë brisku rroje; Limë [mjetet]; Prerëse milimetrik [mjete dore]; Pastrues së 

frutave nga farat; Pirunë për tavolinë; Thika të harrjeje; Gërshërë të harrjeje; Prerës në feta 

për perimet; Qërues perimesh [mjete dore]; Vegla kopshti, dore; Pajisje dore për dredhjen e 

flokëve; Prerëse dore për perimet, perimet e prera në formë spirale; Gërshërë të mëdha për 

t’i dhënë formë kufijve gjatë krasitjes; Vegla dore, për përdorim dore; Gërshërë për krasitje 

lëndine [instrumente dore]; Mjete për krasitje (për qethje) [instrumentet e dorës]; 

Instrumente lëmuese (pastrimi) [instrumente dore]; Spërkatësit e insekticideve [mjete dore]; 

Grabujë [mjete dore]; Instrumentet e mprehjes Thika qeramike; Mandolina e kuzhinës; 

Vegla shpuese [mjete dore]; Pincë për prerje [mjete dore]; Lugë; Set manikyri; Thika; Lima 

gjilpërë; Limë thonjsh; Prerës kutikulash; Prerëset e thonjve; Hapëse të kanoçeve, jo 

elektrike; Prerëse për vezët, jo-elektrike; Prerëse djathi, jo-elektrike; Takëme; Prerëset e 

picave, jo-elektrike; Prerësit e frutave në segmente; Mbledhësit e frutave [mjete dore]; 

Komplete pedikyri Pincetë; Brisk rroje; Tehu i briskut rroje; Kuti për rroje; Sharra [mjete 

dore]; Lopata [mjete dore]; Gërshërë; Mjetet e prerjes [mjete dore]; Çelës dadosh; Spatuli 

[mjete dore]; Lopata në formë drejtkëndore; Lugë plastike, pirunë tavoline dhe thika 

tavoline; Lugë për fëmijë, pirunë tavoline dhe thika tavoline; Prerësit e kutive; Copëtues 

[thika]; Sheshe [mjete dore]; Pincë.  

9  Instrumentet matëse të distancës dhe dimensioneve; Alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; 

Pajisje input/output, përshtatur për përdorim me kompjuter; Aparate, instrumente dhe 

kabllot për energji elektrike; Aparatet dhe instrumentet për kontrollin e energjisë elektrike; 

Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisje audio 

dhe marrës radio; Përmbajte të regjistruara; Përmbajtje të mediave; Syze, syze dielli dhe 

lente të kontaktit; Komponentët dhe pjesët e kompjuterit; Pajisjet e ruajtjes së të dhënave; 
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Pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe aksesorë (elektrike dhe mekanike); Komponentë 

elektrikë dhe elektronikë; Instrumentet matëse të peshës; Kabllo dhe tela; Pajisjet e 

komunikimit; Syze korrektuese; Matja, zbulimi dhe monitorimi i instrumenteve, treguesve 

dhe kontrollorëve; Pajisje që shërbejnë për lundrim, udhëzim, gjurmim, shënjestrim dhe 

përcaktim të hartave; Pajisjet optike, përforcues dhe korrektorë; Pajisjet e komunikimeve 

point-to-point (nëpërmjet pikave fundore); Pajisjet e sigurisë, ruajtjes, mbrojtjes dhe 

sinjalizimit; Syze dielli; Pajisjet e zhytjes; Instrumentet matëse të temperaturës; 

Instrumentet e monitorimit; Instrumentet matëse kohore (pa përfshirë orët e murit dhe orët 

e dorës); Alarmet; Filma mbrojtës të përshtatur për smartphones (telefonat inteligjentë); 

Kuti kryqëzimi [energjia elektrike]; Pajisje monitorimi për fëmijë; Peshore për fëmijë; 

Peshore banje; Disqe kompakte [memorie read-only (vetëm me lexim)]; Disqet (Kompakt -

) [audio-video]; Skeleti i syzeve; Syze; Peshore me letër; Korniza fotografike digjitale; 

Stacionet digjitale të motit; Kasetofon DVD; Lexuesit elektronikë të librave; Akumulatorë, 

elektrike; Adaptorë elektrikë; Bateri elektrike; Bashkues elektrike; Pajisjet matëse, 

elektrike; Komulacion (Aparat elektrik për -); Kambana elektrike të derës; Kabllot 

elektrike; Kamera; Batanije zjarri; Fikës zjarri; Set radiotelefoni; Mbështjellëse për 

smartphone; Mbështjellëse kompjuterët tabletë; Bilbilet e qenve; Hidrometrat; Lentet e 

kontaktit; Kufje; Karikues për bateritë elektrike; Stacionet e karikimit për automjetet 

elektrike; Çanta për laptopë; Çanta të përshtatur për laptopë; Altoparlantë; Bokse për 

dëgjim; Magnet; Syze zmadhimi; Tabela ndriçuese; Rrjetet e energjisë elektrike (Materialet 

për -) [telat, kabllot]; Centrot e mouse-ve; Aparat matës; Instrumentet matëse; Mikrofona; 

Mediat optike të të dhënave; Metra parkimi; Detektorët e tymit; Radio; Kohëmatësi vezë (i 

kuzhinës) [orët e rërës]; Çelësa, elektrikë; Kokore; Maska mbrojtëse; Lente Selfie; Shkop 

për selfie [monopodët me dorë]; Syze sportive; Stenda për aparat fotografik; Tripodat e 

kamerës; Priza elektrike; Adaptorët e udhëtimit për priza elektrike; Priza të lëvizshme; 

Priza treshe; Priza me telekomandë; Mbështjellëse prizash elektrike; Llogaritëse xhepi; 

Maska të zhytjes; Aparat që tregojnë temperaturën; Termometra, jo për qëllime mjekësore; 

Aparat për kontrollin e temperaturës; Bartësit e regjistrimit të zërit;Media Player portativë; 

Lente zmadhimi për dyer; USB flash drives; Aparat zmadhues [fotografi]; Aparatet dhe 

instrumentet e vëzhgimit; Peshore; Aparatet dhe instrumentet e peshimit; Trekëndëshat 

paralajmëruese të automjetit; Nivelet e flluskës; Anemometra; Çelësat e kohës, automatike.  

10  Pajisjet diagnostikuese, ekzaminimi dhe monitorimi; Pajisjet kontraceptive; Pajisjet për 

mbrojtjen e dëgjimit; Ndihmuesit për ushqim dhe biberonët; Aparat masazhi; Veshje 

mjekësore; Aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe veterinare; Pajisje fizioterapie dhe 

rehabilitimi; Ndihma për seks; Proteza dentare; Pajisjet dentare; Analizues për përdorim 

mjekësor; Unazat e anti-reumatizmit; Mbajtëse dore për përdorim mjekësor; 

Sphygmomanometera; Aparat diagnostikues për qëllime mjekësore; Qese akulli për qëllime 

mjekësore; Fashë, elastike; Doreza për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime 

mjekësore; Thika; Çanta dushi; Rrobat e kompresionit; Paterica; Fasha ftohëse për qëllime 

të ndihmës së parë; Lidhëse ftohëse për qëllime mjekësore; Doreza për masazh; Aparat dhe 

instrumente mjekësore; Gota menstruale; Pompat e gjirit; Aspiratorët e hundës; Kunjat e 

veshëve; Bllokuese veshi [pajisjet për mbrojtjen e veshëve]; Artikuj ortopedikë; Fasha për 

nyejt, anatomike; Këpucë orthotike; Bazamente të brendshme këpucësh, ortopedike; 

Matësa pulsi; Biberona për foshnjat; Lodra seksi; Termometra për qëllime mjekësore; 

Korse shtatzënie;Çarçafë në rast nevojash peronale; Rripa hipogastrike; Aparatet dhe 

instrumentet veterinare; Aparat vibrimi; Aparatet dhe instrumentet dentare; Pastruesit e 
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gjuhës; Prezervativët.  

11  Ndezës;Ndriçuese dhe reflektorë të ndriçimit;Furnela, bojlerë dhe ngrohëse;Sistemet 

HVAC (ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar);Pajisjet e ngrohjes, ventilimit dhe 

kondicionimit dhe pastrimit (ambient);Pajisje për gatim ngrohje, ftohje dhe trajtim të 

ushqimeve dhe pijeve;Pajisje frigoriferike dhe ngrirës;Pajisjet e pastrimit të ajrit;Pajisje për 

ngrohje dhe tharje personale;Instalime sanitare dhe për banjë dhe instalime 

hidraulike;Burime, çezma dekorative, sistemet e spërkatjes dhe ujitjes;Pajisje për 

skarë;Aparat dhe instalimet e ndriçimit;Llamba;Ngrohës shtrati;Makinat për prodhimin e 

bukës;Thekëse;Pllakat e pjekjes;Dushe;Makineritë dhe aparatet e akullit;Veshje të nxehura 

elektrikisht;Çorape, të nxehura elektrikisht;Ngrohës, elektrikë, për mbushjen e 

shisheve;Pajisje me avull të ushqimit, elektrike;Dritat, elektrike, për pemët e 

Krishtlindjeve;Tiganët elektrikë të thellë;Llamba, poça, elektrikë;Ibrikë kafeje 

elektrike;Mjete gatimi, elektrike;Llamba elektrike;Pishtarë elektrikë;Çikrikë, 

elektrike;Pishtarë flakërues;Priza për dritat elektrike;Pajisjet e pjekjes;Tharësit e flokëve 

[tharësit];Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore;Aparat për ngrohje dhe ftohje për 

shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta;Instalimet e ajrit të kondicionuar;Freskueset e 

kondicionimit të ajrit;Furrat qeramike;Unazat e gatimit;Frigoriferë;Enë frigoriferike;Fenerë 

për ndriçim;Drita për zbukurime festive;Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit;Aparat 

për ftohje të ajrit Tharëse;(Air -);Furra në mikrovalë;Multicookera;Llambat me 

vaj;Reflektorët e llambave;Llambat e dyshemesë;Pishtarë që varen në tavan;Ulëse 

tualeti;Filtra për ujë të pijshëm;Aparat për tharje;Freskueset e kondicionimit të ajrit;Shishe 

me ujë të ngrohtë;Ngrohësit e ujit [aparatet];Kaldaja me ujë të ngrohtë.  

14  Statuja dhe Figurina, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë të 

çmuar, ose imitimet e tyre; Ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar 

ose gjysmë të çmuar, ose imitime të tyre; Bizhuteritë; Unaza dhe zinxhirë për çelësa, dhe 

hajmali për të; Kutitë e xhevahireve dhe kutitë e orëve; Gurë të ndryshëm të çmuar; perlat 

dhe metalet e çmuara, dhe imitimet e tyre; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Stoli prej 

metalesh të çmuar; Hajmali për zinxhirët e çelësave; Kunjat për bizhuteri; Byzylykë të bëra 

nga tekstile të qëndisura [bizhuteritë]; Byzylykë [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orët e dorës; 

Xhevahiret e qelibarit të verdhë; Karfica zbukuruese [bizhuteritë]; Buste prej metalesh të 

çmuara; Gurë të çuar; Kronografë [orë]; Kronometra; Kronoscope; Stoli Cloisonné; Fije me 

metal të çmuar [bizhuteritë];Gurë të çmuar; Orë dhe orë dore, elektrike; Figurina prej 

metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar dhe lidhjet e tyre në aliazh; Gjetjet e 

bizhuterive; Ornamente; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Varëse [stoli]; Kutitë 

e metaleve të çmuara; Zinxhirë [bizhuteri]; Lidhëset e kollareve; Kapëset e kollareve; 

Kryqet si stoli; Kryqet prej metalesh të çmuara, përveç xhevahireve; Punimet e artit të 

metaleve të çmuara; Rruaza për të bërë bizhuteri; Monedha bakri; Lidhëset e dorashkave; 

Medalje; Medaljone [stoli]; Misbaha [tespihe] Monedha; Vathë; Perlat e bëra nga ambroidi 

[amberi i shtypur]; Perla [stoli]; Kutitë e prezantimit për orët; Kuti prezantimi për bizhuteri; 

Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të 

përpunuara; Tespihe; Unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël dhe dekorative]; Bizhuteri 

ne formë hajmalie;Kapëse zbukuruese; Mbajtëse  bizhuterish; Kuti bizhuterish; Xhevahire 

të kapelës; Xhevahire këpucësh; Bizhuteri; Fije argjendi [stoli]; Orë diellore; Argjendi i 

pastruar [tela argjendi]; Unaza të ndarë prej metali të çmuar për çelësa; Statujat nga metale 

të çmuara; Kohë matëse; Bizhuteri transparente  [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Orë dore; 

Orë muri; Rripa të orës; Varëse në formë lavjerrësi [Për ora]; Zinxhirë për orën; Argjend, i 
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papastër ose i përpunuar; Kapëse për bizhuteri; Orë alarmi; Instrumentet kohore.  

16  Mbajtës të parave; Libra; Makineritë e zyrës; Dekorimi dhe materialet e artit dhe 

mediat; Pajisjet e printimit dhe libërlidhjes; Mjete për printim; në veçanti revista të 

konsumatorëve dhe futjeve të reklamave; Materialet filtruese të letrës; Albumet e 

fotografive dhe albumet e koleksionistëve; Ngjitëse për qëllime zyre ose shtëpiake; Mjetet e 

korrigjimit dhe fshirjes; Artet; veprat artizanale dhe pajisjet e modelimit; Vepra arti dhe 

figurinat e letrës dhe kartonit si dhe modelet e arkitektëve; Mjete edukative; Letër dhe 

karton; Letër Industriale dhe karton; Artikuj shkrimi dhe aksesorë për qëllime arsimore; 

Mjetet e shkrimit dhe vulosjes; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen 

e letrës kartonit ose plastikës; Qese të mbeturinave prej letre ose plastike; Letra të lagura 

per heqjen e make-up-it; Rub down transfero (Transferimi i ngjitëseve me transferim); 

Pllakat e adresave për makineritë e adresimit; Vulat e adresave; Makineritë e adresimit; 

Dosje për letra; Dosje të dokumenteve [shkrimi]; Fletore me ngjitëse; Kalendarë; Kartat e 

njoftimeve [shkrimi]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele 

arkitektonike; Tabela të llogaritjeve; Rrip dore për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit; 

Atlase; Ngjitëse [shkrimi]; Mbajtësit e parave; Parulla letre; Preparate njomjeje 

(Moisteners) për sipërfaqet e ngjyrosura [kërkesat e zyrës]; Materiale për në zyrë (kabinete 

për -) [kërkesat e zyrës]; Centro për gotat e birrës; Foto; Mostrat biologjike për përdorim në 

mikroskopi [materialet mësimore]; Projekte; Lapsa; Mbajtësit e lapsave; Plumb për laps; 

Blloqe [shkrimi]; Broshura; Top i rëndë xhami që të mos marrë era fletët; Mbajtëse letrash 

në tavolinë; Letër shkrimi; Broshura; Mbajtëse të pjesës fundore të librave; Materiale për 

zyrë; Kapëse letrash; Fletë me figura të animuara; Kapëse për mbajtësit e distinktivëve me 

emra [mjetet e zyrës]; Mbajtëse rrotull për mbajtësit e distinktivëve me emra [mjetet e 

zyrës];  Libra të animuar; Mbështjellëse plastike i gjerë, për paketim; Diagrame; Mbajtësit e 

dokumenteve [shkrimi]; Fletë me bojë për duplikatorët; Fletë të trasha për printer, jo prej 

tekstili; Lloji i shtypjes; Mbështjellës [letër shkrimi]; Makina shkrimi; Mprehësit e lapsit, 

Elektrike apo jo-elektrike; Vula me shenja dalluese; Etiketa të letrës ose kartonit; Kuti me 

fletë me figura; Letra dekorative; Flamuj të letrës; Dosje [shkrimi]; Shirita me bojë; 

Cilindra për bojëzimin e shiritave; Disqe me bojëra uji (Artistët); Kutitë e bojës; Mbajtësit e 

bojës; Mbajtësit e stilolapsave; Kapëset e stilolapsave; Kuti për stilolaps; Stilolapsa 

[materialet e zyrës]; Fshirëse të stilolapsave; Fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose 

plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina prej letre maché; Figurina 

[statuja] prej letre maché; Letër filtrimi; Mbështjellëse, fasha për gishtat [materialet e 

zyrës]; Xhama issing për shkrime apo për qëllime shtëpiake; Mbështjellëse të shisheve prej 

letre ose kartoni; Lëngje korrigjuese [materialet e zyrës]; Fletushka; Plastik për 

mbështjellje; Fletë prej celuloze së rikuperuar për mbështjellje; Modeli i argjilave (humus 

për -) [materialet e artistëve]; Fotografi [të shtypura]; Foto-gdhendje; Stilografë; 

Mbështjellëse prej letre ose kartoni; Fletë muzike, partitura në formë të printuar; Kuponët e 

shtypur; Mbajtëse për klasifikimin dhe numërimin e parave; Harta gjeografike; Piktura 

[foto], me kornizë ose pa kornizë; Libra me këngë; Globe; Karta përshëndetëse; Prezantime 

grafike; Printime grafike; Riprodhime grafike; Gdhendja e pllakave; Gdhendje; Gjilpëra për 

gdhendje; Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Llastiqe për zyra; 

Ngjitëse e trashë[zyrë]; Ngjitëse për qëllime shkrimi; Mbajtësit e distinktivëve të emrit 

[materialet e zyrës]; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Manualet [të dorës]; Pajisjet e 

etiketimit të dorës; Mbështetëse dore për piktorët; Kapëset e fletëve [materialet e zyrës]; 

Hektografe; Seksione histologjike për qëllime të mësimdhënies; Letër prej pjesëve të vogla 
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të drurit; Dërrasë prej pjesëve të vogla të drurit [zyrë]; Zarfet [letër shkrimi]; Kutitë e 

kapakëve të kartonit; Filtra (Kafe letre -); Kalendarë; Centro të vogla prej letre; Kartat për 

radhitjen e dokumenteve; Karta; Etiketat për kartat e indeksit; Cilindra prej kartoni; 

Katalogë; Ngjitëse për zyra ose për qëllime shtëpiake; Fotografi montimi (Aparat për -); 

Ngjitëse dhe ngjitëse të tjera për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Ngjitëse për zyra ose 

për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shiritat ngjitës -) [materialet e zyrës]; Kapëse të 

fletëve; Qese për gatim me mikrovalë; Letër karboni; Letër kopjimi; Korrektor [materialet e 

zyrës]; Bojë korrigjuese [heliografi]; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave; 

Kapakë për stilolapsa me kapakë; Vizore franceze, që përdoret për vizatimin e vijave të 

lakuara; Grykashkë prej letre; Grykashkë me mëngë, prej letre; Materiale mësimore dhe me 

instruksione (përveç aparatit); Të tjera për zyra ose për qëllime shtëpiake; Markera për 

librat; Letër ndriçuese; Letra çeliku; Punime litografike të artit; Përforues të zyrës; 

Përforues të zyrës; Kartat e shpuara, shtypura për makinerinë Jacquard; Letra absorbuese; 

Lidhës për blloqe; Letër paketuese me flluska (plastike -) për ambalazhimin ose paketimin; 

Penelat e piktorëve; Telajo për pikturë; Tavalloz për piktorë; Furça për bojaxhi; Penela; 

Kavaletat e piktorëve; Shkumësa markues; Stilolapsa markues; Krehra gdhendës; Fleta me 

figura; Mbajtësit e plumbit të lapsit; Paste për modele; Materialet e modelimit; Argjil për 

modelim; Dyllë për modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse muzikore; 

Shtypësit e kartës së kreditit, jo-elektrike; Treguesit e skemave [chart pointers], jo 

elektronike; Blloqe shënimi; Kapëse letrash; Aparatura numerike; Oleografe; Dosje 

[materiale për zyrë]; Pantografe [mjete vizatimi]; Letër; Letër Xuan për piktura dhe 

kaligrafi kineze; Letër për makineritë regjistruese; Materiale zyre; Shirit prej letre; Fleta 

[zyrë]; Peshqirë për fytyrën prej letre; Peshqirë për duart prej letre; Letra mâché; 

Mbështjellëse prej letre për vazot e luleve; Hapësit e zarfeve; Fjongo prej letre; Prerësit e 

fletëve [zyrë]; Peceta tavoline prej letre; Shami prej letre, Trasta; Mbështjellësit ngjyrë gri 

të librave; Mbulesat e sirtarëve prej letre, të parfumuara ose jo; Pastel; Gjurmim modeli; 

Pëlhurë gjurmuese për krijimin e formave në copë; Letër gjurmuese; Letër pergamene; 

Vula [stampa]; Postera; Tabela reklamuese prej letre ose kartoni; Qese plastike për 

jashtëqitjet e kafshëve; Centro prej letre; Materiale paketuese prej letre ose kartoni; 

Portrete; Kartolina; Broshura [Prospectuses]; Produkte fshirëse; Goma, fshirëse për zyra; 

Fshirëse metalike [shields]; Gdhendëse; Libra me përmbledhje financiare; Mbështjellëse 

për pasaportë; Letër orizi; Dërrasa për vizatim; Gjilpëra për qëllime shkrimi dhe vizatimi; 

Stilolapsa për vizatim; Gjilpëra me kokë për në mur; Vizore ne formë T-je për vizatim; 

Buletine; Indekse; Kuti kremi prej letre; Letra jo vetëm për lojë; Shtresa absorbuese prej 

letre ose plastike për paketimin e ushqimit; Letra me figura; Kuti prej kartoni ose letre; 

Portofol për çeqe; Lapsa prej gurit të butë; Gurë të butë për shkrim; Tabela shënjuese prej 

letre ose kartoni; Vula për letra; Shkumësa të rrobaqepësve; Zarfe me figura; Modele 

qepjesh për rroba; Penë; Mbajtëse boje; Instrumente shkrimi; Libra për shkrim ose vizatim; 

Shkumës për shkrim; Kuti shkrimi [zyrë], Materiale shkrimi; Furça shkrimi; Centro 

tavoline; Botime të printuara; Mjete shkollore; Pjata me figura; Kapëset që mbajnë faqet e 

librit të ndara; Ngjitëse letër për zyrë ose qëllime shtëpiake; Korniza për kompozime, 

piktura [printim]; Rafte; Dyllë për vulosje; Makineri vulosjeje për zyra; Kompozime për 

vulosje për qëllime zyre; Ngjitëse për vulosje të zarfeve;Vula; Letër argjendi; Shkumësa në 

formën e llakut; Mbajtëse fotografish; Stilolapsa prej çeliku; Ngjitëse me përbërje 

niseshteje për zyra ose qëllime shtëpiake; Vula; Mbajtëse të vulave; Kuti të vulave; Kuti me 

bojë; Mbajtëse të vulave; Gdhendje; Dizajne të qëndisura; Bojë; Shishe boje; Kuti boje; 
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Mbulesa tavoline prej letre; Mësallë prej letre; Takëm tavoline prej letre; Letër higjienike; 

Sete printimi, portative [zyrë]; Transparentë për printimin e fotografive [zyrë]; Bojë 

indiane; Makineri për vulosjen e zarfeve, për zyra; Centro prej letre; Trasta [zarfe, çanta] 

prej letre ose plastike, për paketim; Materiale paketimi me përbërje niseshteje; Letër 

ambalazhimi; Aparate dhe makineri Mimeografe; Vizore katrore për vizatim; Aparat për 

errësimin e fotos; Shtresa viskoze për ambalazhim; Letra me dyll; Dërrasa të zeza; Letër 

zbukuruese [Washi]; Materiale vizatimi; Blloqe skicimi; Sete për vizatim; instrumente për 

vizatim; Lapsa prej qymyr druri; Vizore në formë trekëndore për vizatim; Katrorë për 

vizatim; Orare të printuara; Revista; Gazeta; Makineri për copëtimin e letrës për përdorim 

zyre; Kapëset e fletëve; Numra; Etiketë puroje; Kompase për vizatim; Kuti për ruajtjen e të 

dhënave të biznesit dhe personale; Libra me adresa; Pllaka me adresat; Mprehës për lapsa 

kozmetikë.  

17  Artikuj dhe materiale izoluese termike; Artikuj dhe materiale për hidroizolim dhe 

kundra lagështisë; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Vulosjet, ngjitësit dhe 

mbushësit; Polimer elastik (Elastomer); Artikuj dhe materiale parandaluese dhe rezistente 

ndaj zjarrit; Role ngjitëse, shirita, breza dhe ambalazhues; Artikuj dhe materialet të izolimit 

dhe pengesave; Materialet e restaurimit dhe riparimit të gomave; Materialet absorbuese dhe 

paketuese, amortizuesit e dridhjeve; Aranzhimet e luleve (Mbështetje me shkumë për -), 

[produkte gjysmë të gatshme]; Paketimet e përbashkëta; Shirita ngjitës; Kompozime izolimi 

nga ambienti i jashtëm (Weatherstripping); Materialet izoluese; Unaza bllokuese ; Shiritat 

ngjitës kundra thatësirës; Fije elastike, jo për përdorim në tekstile; Bllokuese e dritareve 

prej gome; Izolimi i ndërtesave nga lagështia (Substancat për -); Materiale izoluese 

refraktare; Materiale filtruese prej shkumës plastik gjysmë të përpunuar; Mbështjellëse e 

celulozës së rigjeneruar, përveç atyre për paketim; Bllokues për nyje; Zorrë të ujit për 

kopshtin; Mbulesa anti-dritë për dritare [Mbulesa të lyer]; Kapak gome për kavanoza; Fije 

prej gome, jo për përdorim në tekstile; Sahate prej gome; Materiale gome; Absorbues 

cilindrik prej gome; Unaza prej gome; Litarët e gomës; Tapa gome; Izolatorë; Izolatorët për 

rrjetet elektrike; Bojëra izoluese; Ngjitëse izoluese; Shtresa izolues; Llak izolues; Pëlhura 

izoluese; Izolimi (Fletë metalike për -); Doreza izoluese; Materiale izoluese; Vajra izolues; 

Letër izoluese; Stuko; Shirita ngjitëse, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose 

shtëpiake; Mbështjellëse plastike, jo për ambalazhim; Fijet e materialeve plastike, jo për 

përdorim të tekstilit; Tubat të kanavacës; Materiale paketuese prej gome ose plastike; 

Materiale izoluese kundër zhurmave; Tuba prej materialit të tekstilit; Tubat fleksibël, jo 

prej metali; Ngjitëse letër, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake; 

Plastika gjysmë të përpunuara; Rrëshirë sintetike [produkte gjysmë të gatshme]; Rrëshirë 

akrilike [produkte gjysmë të gatshme];Bllokueset e dyerve prej gome; Lavatrice prej gome 

ose fibra të vullkanizuara [fibra]; Trasta [zarfe, çanta] prej gome, për paketim; Çarçafë 

viskoze, përveçse për paketim; Materialet jo-përçuese për mbajtjen e nxehtësisë; Paketimet 

e papërshkueshme nga uji; Mbulesa.  

18  Valixhe, çanta, portofola dhe mbajtëse të tjera; Çadra dhe Çadra dielli; Bastunë; Çanta 

drejtkëndore; Mbajtëse kanguri për fëmijët; Mbajtëse të lidhshme për fëmijët; Çanta për 

plazh; Veshje për kafshë; Shkop për alpinistët; Portofola; Çanta për kampist; Mjete per 

femije; Shtresa për kafshë; Çanta drejtkëndore attaché; Kuti prej lëkure; Çanta në formë 

rrjete për pazar; Çanta për Pazar; Çanta me rrota për pazar; Etiketa prej lëkure; Mbulesa, 

prej lëkure për susta; Skelet për çadra dhe çadra të diellit; Trasta ne formë katrore; Bastunë; 

Çanta dore; Etiketa për valixhe; Veshje për kafshë; Qafore për kafshë; Valixhe; Doreza për 
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valixhe; Çanta dore; Doreza për çanta; Çanta për kapele pre lëkure; Çanta (Lojëra-) 

[aksesorë për gjueti]; Kuti për letra lojërash; Kuti prej lëkure; Kuti prej fibrash të 

vullkanizuara; Çanta për mbajtjen e kostumeve për udhëtim; Valixhe dore; Valixhe me 

rrota; Kompresor për amortizimin e goditjeve, e përshtatur për valixhe; Valixhe metalike; 

Mbajtëse kartash krediti [Portofola]; Lidhëse, për të lidhur fëmijët; Fije lëkure; Rripa 

(Lëkurë-); Imitime të lëkurës; Lidhëse lëkure prej qentë; Lëkurë artificiale; Rripa lëkure; 

lidhëse këpucësh (Lëkurë-); Çanta veglash, bosh; Maska për qentë; Pjesë lëkure për 

mobilie; Mbulesa prej lëkure për mobilie; Pëlhurë prej pambuku [imitim i lëkurës]; Valixhe 

me motor; Valixhe me muzikë; Çanta [Japoneze për në shkollë]; Çadra; Doreza për çadra; 

Portbagazhe për udhëtim; Sete për udhëtim [veshje prej lëkure]; Çanta për udhëtim; Çanta 

shpine; Doreza për çanta; Lidhëse për patina; Mbajtëse çelësash;Çanta shpine; Mbulesat e 

çadrave; Lidhëse, rrip lëkure për kraharorin; Paterica në formë tavoline; Çadra dielli; Çanta 

sporti; Doreza bastuni; Blloqe për konferenca; Çanta të thjeshta praktike; Tefillin [një kuti 

të vogël prej lëkure që përmban tekstet hebraike]; Doreza për mbajtjen e qeseve; Trasta 

[zarfe, çanta] prej lëkure për paketim; Kuti për kartat e biznesit; Bastunë.  

20  Vida, jometalike; Fiksuesit e kabllove, lidhësve dhe mbajtësit e kabllove, jometalike; 

Fiksuesit e tubave, lidhësve dhe mbajtësve, jo-metalikë; Kuti, dhe kapakët dhe mbajtësit e 

tyre, jometalike; Kapakë për enë, jometalike; Strehim dhe shtretër për kafshë; Kuti postare, 

jo etalike; Ekrane dhe stenda, jometalike; Arka, dhe mbajtëse arkash, jometalike; Varëse 

rrobash, Mbajtëse rrobash [mobilie]; dhe varëse muri; Kosha jometalike; Shkallë dhe 

shkallët e lëvizshëm, jometalike; Mobilie dhe orendi; Korniza; Manekinë të rrobaqepësve; 

Dryna dhe çelësa, jometalikë; Pasqyra,(xham me argjend); Statuja, figurina, vepra të artit, 

dhe ornamente dhe zbukurime të bëra nga materiale të tilla si druri, dylli, suva, ose plastika, 

të përfshira në klasë; Fuçi jometalike; Doreza për dyer, porta dhe dritare, jometalike; 

Valvula, jometalike; Djep për foshnjat; Shtretër; Ballat e krevatit; Mbulesa, përveç lirit; 

Koshere bletësh; Korniza fotografish; Vazo lulesh; Kontejnerë metalikë, jo prej metali; 

Kuti postare, jo prej metali ose murateri; Kuti me dru ose të plastik; Mbajtëse libras, 

[mobilie]; Rafte librash; Rafte të bibliotekave; Mbajtëse furçash; Buste prej drurit, dylli, 

suva ose plastik; Dyshekë për kampim; Kolltukë; Kontejnerë, jo prej metali, [magazinim, 

transport]; Dekore prej plastike për produktet ushqimore; Kunja, jo prej metali; Upa, jo prej 

metali; Ulëse dushi; Sirtarë për kabinete dokumentesh [mobilie]; Etiketa plastike; Rafte 

mobiliesh; Brava, jo prej metali, për automjete; Dërrasë fuçie; Fuçi jometalike; Fuçi të 

vogla, jo prej metali; Çezma, jo prej metali, për kazanë; Pajisje të dritareve jo metalike; 

Bllokuese të dritareve, jo prej metali ose prej gome; Lidhëse, jo prej metali, për dritare; 

Bulonat e montimit (jometalike); Punime arti prej druri, dylli, suva ose plastik; Shporta për 

peshkim; Shtiza flamuri, jo prej metali; Tapa shishesh jometalike; Mbajtëse shishesh; Tapa 

druri për shishe; Shishe prej druri; Kapakë druri, jo prej metali; Varëse jo prej metali; 

Dërrasë mishi [tavolina]; Mobilie ndarëse qe qëndrojnë në këmbë; Mbajtëse arkash me 

rrota jo prej metali; Varëse muri jo prej metali; Varëse perdesh; Mbajtëse perdesh, jo prej 

materiali tekstil; Unaza të perdeve; Kashtë e përpunuar; Krehër dylli për koshere bletësh; 

Rafte pjatash; Rafte armësh; Kosha për transportin e sendeve; Varëse për banjë, jo prej 

metali; Pasqyra dore [pasqyra tualeti]; Varëse çantash, jo prej metali; Mbajtëse peshqirësh, 

të fiksuar, jo prej metali; Dollap për peshqirët; Arka; Numra shtëpish, jo prej metali, jo-

ndriçuese; Brirë të drerit; Stola; Shirita prej druri; Role prej druri për fill, mëndafsh, 

spango; Hojë; Brirë, të punuar ose gjysmë të punuar; Mbulesa (veshje-); Mbajtëse 

kapelash; Kafaze për kafshët shtëpiake; Byzylykë identifikues, jo prej metali; Etiketa 
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jometalike për qentë; Blindues të brendshëm, tekstil për dritaret; Dyshekë gjumi me ajër; 

Kapëse metali; Rrjeta rreth oxhakut; Bidonë plastikë, jo prej metali;  Pjesë anësore për 

mobiliet; Tavolina me rrota për kompjuter, [mobilie]; Kabinete për ruajtjen e dosjeve; 

Sëndukë, jo prej metali; Tavolina për fëmijë; Rrethore; Jastëkë; Varëse për rrobat; Varëse 

për në mur, jo prej metali; Manekinë të rrobaqepësve; Portmanto; Doreza dyersh, jo prej 

metali; Komo; Tavolina për në hyrje; Jastëkë; Jastëkë cilindrikë; Jastëkë për fëmijë; Koka 

të sediljes; Jastëkë për suportin e kokës së fëmijëve; Koral; Fije thupre; Tapa druri për 

shishe; Dërrasa për gricje për macet; Kryqe prej druri, dylli, suva, plastic, perveç 

bizhuterive; Punime arti prej druri,dylli, suva ose plastik; Kosh ku luajnë fëmijët; Kuti 

veglash, jo prej metali, bosh; Sëndukë veglash, jo prej metali, bosh; Pupitër; Shtrate për 

kafshët; Dyshekë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë divanësh me ajër, jo për 

qëllime mjekësore; Jastëkë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Dyshekë me ajër, jo për 

qëllime mjekësore; Qilima për të lozur fëmijët; Mobilie; Zbukurime mobiliesh; Djepe të 

vogla; Guaska; Kuti si fole për kafshët shtëpiake; Freskuese për përdorim vetjak, jo-

elektrike; Vida fiksuese, jo prej metali; Kuti si fole; Kuti për nxjerrjen jashtë të qeseve, me 

mbetje të qenve, jo prej metali; Perde; Kontejnerë për kullimin e vajit; Perde me rruaza për 

dekorim; Tabela njoftuese prej druri ose plastike; Strukture në formë kornize anash murit; 

Lidhëset e perdeve; Pjesë druri për kosheret e bletëve; Grepa për peshkim; Punime kashte; 

Tavolina për makinat llogaritëse; Rafte; Shula, jo prej metali; Nyje, jo prej metali; Rafte për 

ekspozim; Stola; Karrige portative; Tabela treguese prej druri ose plastike; Mbajtëse 

çadrash; Shporta të thurura [materiale thurjeje]; Rrotulla jo mekanike, jo mekanike, për 

zorra fleksible; Gjepa, jo prej metali, jo mekanike, për zorra fleksible; Brava, përveçse 

elektrike, jo prej metali; Çelësa plastikë; Tavolinë për organizimin e bizhuterive; Tabela për 

varjen e çelësave; Mbajtëse kostumesh; Bufe; Vida, jo prej metali; Vida fiksuese, jo prej 

metali; Vidha, jo prej metali, për shishe; Sergjen për makinat e shkrimit; Tavolina për 

shkrim; Tavolina mësimi; Dollapët metalikë për shkolla; Mobilie për shkolla; Shtresa për 

veshje [gardërobë]; Kontejnerë pluskues, jo prej metali; Tavolina me rrote; Karrige metali; 

Pasqyra (xham argjendi) Pllaka xhami; Sëndukë për lodra; Shkallë prej druri ose plastike; 

Çento ngjitëse, të lëvizshme, për lavamanin; Shkopinj mbajtës, jo prej metali, për bimë ose 

pemë; Bazament për vazot e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statuja prej druri, dylli, suva ose 

plastik; Shkallë, jo prej metali; Tavolina ku qëndron në këmbë; Korniza të qëndisura; 

Bllokues dyersh, jo prej xhami, metali ose kauçuku; Mbrojtëse anësore për djepin, përveç 

lirit të shtratit; Vijë ndarëse me kashtë; Thurje me kashtë; Dyshek (Kashte -); Karrige; 

Portmanto; Tabaka, jo prej metali; Shporta për bukën e pjekësve; Qilima për shkallët; 

Tavolina; Shporta për balancimin e peshës, të lidhura me një shkop që mbështetet në 

shpatulla [zgjedhë]; Shkallë të ulëta, jo prej metali; Reze dyersh, jo prej metali; Bulona 

jometalike dyersh; Bllokuesit e dyerve, jo prej metali ose kauçuku; Doreza dyersh, jo prej 

metali; Zile dyersh, jo prej metali, jo-elektrike; Çok dyersh, jo prej metali; Lloz, dry, jo prej 

metali; Mekanizëm për hapjen e dyerve, jo prej metali; Enë për paketim prej plastike; 

Kapëse plastike për mbylljen e trastave; Tapa mbyllëse, jo prej metali; Xham (argjendi-) 

[pasqyra]; Rafte për ekspozim; Shtëpi zogjsh; Unazat e perdeve; Mekanizma rrotulluese për 

grilat; Shina suporti për perde; Druri i perdes; Shtrate të vegjël për ndërrimin e fëmijëve; 

Dyshekë për ndërrimin e fëmijëve; Djepe; Tingëlluesit e erës ; Reze dyersh, jo prej metali, 

për mobilie; Tavolina të planimetrive; Rafte revistash; Rafte gazetash; Grepa, jo prej 

metali; Kabinete druri.  

21  Artikuj pastrimi dentar; Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materialet e furçave; 
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Pajisjet për kontrollin dhe zhdukjen e parazitëve; Sende për tavolinat pajisje për gatim dhe 

enë; Enë qelqi, enët e pijeve dhe artikuj për bare; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe të 

këpucëve; Enë kozmetike, tualeti, dhe artikuj banje; Aparat për aromën e ajrit; Kosh 

plehrash; Artikuj pastrimi; Kasat e monedhave (Piggy banks); Statuja, figurina, pllaka dhe 

vepra të artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose qelqi, të përfshira në 

klasë; Xhama të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, jo të specifikuara për përdorim; 

Kapakë akuariumi; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e grimit; Kuti me aerosol, jo për 

qëllime mjekësore; Komo për qëllime shtëpiake; Pishina që fryhen për foshnjat; Furçat e 

vetullave; Hinka; Dorashka për larje makine; Dorashka për pjekje; Gota; Lavamanë [enët]; 

Gota qelqi të pikturuara; Pajisjet e spërkatjes; Fshesa; Shkop fshese; Kriklla  birre; 

Mbajtësit e luleve dhe bimëve [rregullimi i luleve]; Spërkatës për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Korniza dritaresh; Vazo lulesh; Copë për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim; 

Kuti për ëmbëlsira; Furça (me përjashtim të penelave); Pipeta; Tiganë; Sapllakë; Kunjat e 

metalit (Gatim -); Dërrasa e bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për qëllime 

shtëpiake; Tavolina për hekurosje; Bazamenti i hekurit; Furça; Llamba qelqi; Kokat e 

furçave elektrike të dhëmbëve; Mallrat të lidhura me furçat; Buste prej porcelani, qeramike, 

enë prej argjile, terakota ose qelqi; Enët e gjalpit; Kapakë për mbulimin e gjellës; Lëkura të 

dhisë të egër për pastrim; Stolitë kineze; Mbyllje për kapakët e tenxhereve; Aparat 

deodorant për përdorim personal; Gota për vezët; Kova; Kavanoza; (Qelqi -); [carboys]; 

Kova me akull; Kupa me akullore; Kapëset e akullit; Furça (elektrike), me përjashtim të 

pjesëve të pajisjeve; Tërheqja dhe vrasja e insekteve (Pajisjet elektrike për -); Krehër 

(elektrik); Heqësit e pushit, elektrike apo jo-elektrike; Hapëse për tapat e shisheve, elektrike 

dhe jo-elektrike; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Furça dhëmbësh, elektrike; 

Pajisje e vendosur në prizë me ilaç kundër mushkonjave; Xham i emaluar, jo për ndërtim; 

Takëm tryeze; Takëm për vaj; Shkopinj për të ngrënë; Çark minjsh; Tava kulluese; 

Figurina porcelain, qeramike, argjile, terakote ose qelqi; Termusë; Shishe; Kurthe për 

mizat; Mizakapëse; Kube me akull; Enë kuzhine; Legena me ujë për kafshët; Doreza për 

kopshtarinë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Enë perimesh; Kuti me erëza; Kanoçe 

për ujitje; Lugët e gatimit [enë gatimi]; Përçues elektrikë gjobë me pjesë xhami; Xham, i 

papunuar ose gjysmë i punuar, përveç xhamave për ndërtim; Shishe qelqi; Pagure qelqi 

[enë];Kutitë e qelqit; Gota [enët]; Tasat e qelqit; Mozaikët e qelqit, jo për ndërtim; Qelq 

pluhur për dekorim; Lesh xhami, përveç izolimit; Dorashkat e furrës; Soba portative [enë 

gatimi]; Mbështetëse paralele [Gridiron supports]; Krehra e flokëve (me dhëmbëza të 

mëdha); Pompë për zhbllokimin e lavamanëve; Makineri për prodhimin e makaronave, me 

dorë; Mjetet e pastrimit, me dorë; Bularësit e kafesë, me dorë; Bluarës të piperit, me dorë; 

Bluarës për qëllime shtëpiake, me dorë; Kapëse për zgjatjen e dorezave; Mjete shtëpiake; 

Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Varëse 

pantallonash; Kurthe insektesh; Enë e izoluar nga nxehtësia; Pagure izolues; Enë për pije të 

izoluara nga nxehtësia; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Tabaka; Shërbyese të kafesë 

[takëm]; Furçat për pastrimin e enëve, me bisht të gjatë; Krëhëra; Kutitë e krëhërëve; Kanë; 

Dekanter vere; Etiketat për dekanterët; Mbulesa të djathit; Tiganë; Kavanoza për biskota; 

Qeramikë për qëllime shtëpiake; Fikës qirinjsh; Kavanozat e qirinjve [mbajtësit]; Unaza 

qirinjsh; Kallëm për zgjatje për veshje; Qëruese (hudhër -); [enë kuzhine]; Çengel për 

mbërthimin e kopsave (Buttonhooks); Enë gatimi [molds]; Sete m tenxhere gatimi; Kazanë 

gatimi; Çanta të për gatim, përveç atyre për mikrovalëve; Tenxhere gatimi; Enë gatimi, jo 

elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Damixhanë; Furça kozmetike; Mjete kozmetike; 
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Spatulet kozmetike; Hekura për kollare; Kristale [qelqe]; Enë me forma të ndryshme për 

kek; Enë kuzhine; Mjete kuzhine; Furçat për lyerje; Pakotë ftohta për freskimin ushqim dhe 

pije; Çanta izotermike; Shishe frigoriferike; Punime të artit prej porcelani, qeramike, 

argjile, terakota ose qelqi; Vezë fole, artificiale; Ngjitëse për enët; Shandanë; Sete me liker; 

Kulluese për përdorim shtëpiak; Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për vazot e luleve; 

Mbajtëse thikash për tryezë; Përzierës pijesh; Leckë pluhurash për mobiliet; Lecka; Thuk, 

për përdorim kuzhine; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit; Enë qeramike të 

thella; Furçatë thonjve; Bazmante për gota, jo prej letre ose tekstili; Centro tavoline, jo prej 

letre ose tekstili; Centro, jo prej letre ose tekstili; Aparat për marrjen e pluhurit, jo elektrike; 

Ngrohës për biberonat, jo elektrike; Enë avulli të ushqimit, jo elektrike; Enë të ngrohta, jo 

të nxehura elektrikisht; Ndarësit e vezëve, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Tiganë të 

thellë, jo elektrike; Shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Filtra kafeje, jo 

elektrike; Ibrik kafeje, jo-elektrike; Filtruese të kafesë, jo elektrike; Përzierëse [Blenders], 

jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse për kuzhina, jo-elektrike; Lustrim dylli (Aparat 

për -), jo-elektrike; Aparat dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; 

Rrahëse, jo-elektrike; Piskatore, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Autoklava, jo-elektrike, 

për gatim; Pajisje për lustrim dylli, jo-elektrike, për këpucë; Shtypëse petullash, jo-elektrike 

[enë kuzhine]; Kutitë ftohëse, jo-elektrike; Shtypëse pitesh, jo-elektrike; Ibrik, jo-elektrik; 

Makineri shtypëse për përdorim kuzhine, jo-elektrike; Gota me fruta; Çarës arrash; Doreza 

për furrë; XHam ngjyre qumështi; Gota prej letre ose plastike; Kuti me peshqirë dore; 

Kosha për letra; Pjata prej letre; Avullues parfumi; Enë me erëza; Furça; Shporta për piknik 

duke përshirë edhe enët; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëset e 

biskotave; Zbardhuese dorezash; Lustrim i lëkurës; Materiale lustruese për letra dhe gur; 

Materiale për lustrim; Sete porcelani; Kuti për ushqim; Kompakte pluhuri kozmetike; Pufe 

pudre; Kova lecke; Copa për pastrim; Impiante uji; Furça rroje; Mbajtëse për furçat rroje; 

Çarqe minjsh; Ndezës parfumesh; Absorbuesit e tymit për qëllime shtëpiake; Grirëse për 

kuzhinë; Lecka për pastrim; Lugë përzierëse; Përzierësit e cocktail-eve; Tasat për sallatë; 

Pinceta kuzhine për sallatë; Mbajtësit e kripës; Furça për pastrimin e rezervuarëve dhe 

enëve; Pllaka lavamani; Kaci për qëllime shtëpiake; Tela për enët; Tela Gërryese për enët; 

Bazamente për porcelan ose qelq; Sfungjer make-up-i; Dërrasa si bazament për të prerë për 

kuzhinë; Garuzhde për të shërbyer verë; Lugë këpucësh; Furça për çizme; Kallëp për 

këpucë; Mbulesa për enët; Enë, Centro [mjete për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Mbajtëse sfungjerësh; Tiganë (Argjile-); Kuti sapunesh; Pjatapër sapun; 

Mbajtëse sapuni të lëngshëm; Kulluese [Mjete shtëpiake]; Rafte [lazy susans]; Garuzhde 

për të shërbyer; Mbajtëse pecetash tavoline; Unaza për të lidhur pecetat; Kullonjëse orizi 

[enë kuzhine]; Shishe uji të gazuar, me tub; Furça për dyllin e skive; Kasat e lekëve; 

Lopatëz për  përdorim kuzhinë; Enë për bërjen e akullit dhe pijeve me akull; Mbajtësit e 

menyve; Tubeti për dekorim [pako me pastë]; Tubete për dekorimin e kekut; Çyçë për 

zorrën e ujit; Furça për larjen e enëve; Sapunë çeliku për pastrim; Mbajtëse vaske portative 

për fëmijë; Varëse dhe unaza peshqirësh; Statuja porcelan, qeramike, argjile, terakote ose 

qelqi; Lecka për pluhur; Fshesa me pendë; Enë argjile; Mbajtëse për t’i hequr dikujt çizmen 

kollaj nga këmba; Kallëp për zgjatjen e çizmeve; Pëlhura (Kova të endura -); Tapa për enë 

qelqi; Thërrmuese për përdorim kuzhine; Kuti mbeturinash për kafshët; Gërryese 

[Currycombs]; Tasa supe; Tabaka për qëllime shtëpiake; Ornamente për mbajtjen e frutave 

ose luleve [Epergnes]; Enë për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Pjata; Pagure; 

Filxhan çaji; Mbajtëse e pakove të çajit; Enë mbajtëse për çajin; Ibrik çaji; Enë mbajtëse 
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çaji me zbukurime; Enë çaji; Kulluese çaji; Prerësit e ëmbëlsirave; Okllai; Pjata; Fshesa për 

tapete; Sheshues tapeti; Furça (Kafshë-); Krehra për kafshë; Tabaka për thërrime; Mjete 

tualeti; Furça tualeti; Çanta tualet; Mbajtëse të letrës së tualetit; Kuti të letrës së tualetit; 

Sfungjerë tualeti; Kapakë tenxheresh; Tenxhere; Qeramikë; Doreza furre; Copë për 

mbajtjen anësore të tenxheres; Lugë akulloreje; Vaska për bebe, portative; Pagure uji; 

Kafaze për kafshë shtëpiake; Hinka; Shishe alkooli; Qelqurina për pije; Enë për pije; Pipëza 

për të pirë; Pipa për të pirë; Krikëll; Govatë për ushqyerjen e kafshëve; Mbulesa për 

tavolinë hekurosje, me formë; Pjata filxhanash; Vazo; Banjat e zogjve; Kafaze zogjsh; 

Unaza për zogjtë; Govatë për të larë; Kapëse rrobash; Rafte për tharjen e rrobave; Rafte për 

tharje në lavanderi; Govatë; Pjata; Dekanter vere; Pipeta [ëine-tasters]; Kuba akulli të 

ripërdorshëm; Krëhër për qerpikët; Kova leckash; Copë e leshtë për pastrim; Furçë 

dhëmbësh; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Kuti kunja dhëmbësh; Ndarëse prej 

sungjeri për gishtërinjtë e këmbës për përdorim pedikyr; Akuariume; Enë qelqi me lule 

[Terrariums] [kultivim lulesh]; Enë qelqi për mbajtjen e kafshëve reptile [Vivarium]; Tasë 

sheqeri; Pinceta për sheqer.  

22  Materiale të mbushura me pambuk; Litarë për tërheqjen e makinës; litarë për varjen e 

pikturave; Lidhëse, jo prej metali; Shirit për ambalazhim, ose lidhje, jo prej metali; Fije, jo 

prej metali, për ambalazhim ose lidhje; Libër; Spango; Spango për paketim; Mbulesë 

mëndafshi; Rrjeta për ushqyerjen e kafshëve; Lidhëse dore; Shtrat që varet; Litarë fleksibël 

me doreza mbajtëse, jo prej metali; Jutë; Kabllo, jo prej metali; Kapok; Rripa, jo prej 

metali, për ngarkesa; Tendë prej tekstili; Çanta për larjen e rrobave; Rrjeta; Spango për 

rrjeta; Rrjetë e thurur; Spango prej letre; Dyllë; Pëlhurë e gomuar; Raffia; Pajime, jo prej 

metali, për ngarkesa; Litarë i trashë; Litarë; Mbulesa kundra pluhurit; Leshi punuar; Shkallë 

prej litari; Litarë, jo prej metali; Çanta [zarf, çanta dore] prej tekstili, për paketim; Litarë 

për paketim; Pëlhurë Brattice [Brattice cloth]; Tenda.  

23  Lesh dhe fije; Topa prej pambuku; Lesh pambuku; Lesh i përpunuar chenille; Fije 

elastike dhe lesh për përdorim tekstili; Lesh; fije xham fibër për përdorim tekstil; Fije 

kauçuku për përdorim tekstili; Fije hempi; Fije të bëra nga perimet dhe leshi; Fije të arrës së 

kokosit dhe lesh; Fibër celuloze e përpunuar dhe lesh; Fije të materialeve plastike për 

përdorim tekstil; Fije liri; Fije për qepje; Fije mëndafshi; Fije për qëndisje; Fije për qepje; 

Copë mëndafshi; Lesh i përpunuar mirë; Fije të leshit; Lesh për thurje; Lesh angora; Fije 

pambuku dhe leshi të përdredhura.  

24  Peshqirë për banjë; Çarçafë për shtrat; Etiketa të tekstileve; Perde; Materiale filtruese, 

për tekstile; Tesha; Tesha kuzhine dhe tavoline; Mbulesa për mobilie; Materiale tekstili; Të 

mira tekstili dhe zëvendësimet e tyre; Varëse për në mur; Copa për heqjen e make-up-it; 

Peshqirë për fshirjen e xhamave; Shtrat për të fjetur foshnjat; Tesha për banjo, përveç 

veshjeve; Shirita për përdorim tekstil; Pambuk i përpunuar mirë; [Dimity]; Mbulesa 

shtratesh; Mbulesa shtrati prej letre; Tesha për banjë; Mbulesa për shtrat; Mbulesa jastëku; 

Materiale elastike; Copë prej fijeve të mëndafshit; Etiketa për tekstile; Dekorime prej 

tekstili ose plastike; Perde tekstili ose plastike; Mbajtëse prej materiali tekstili; Copë  e 

voglës; Mbulesa dekorativë për jastëkun; Mbulesa të thjeshta për jastëkun; Rrjeta për 

mushkonjat; Mbulesa për dyshekun; Centro prej tekstili; Perde dyersh; Sixhade; Perde; 

Dyshek fjetje për kamping; Mbulesa për fëmijë; Mbulesa për dyshekët e kampingut; 

Mbulesa për mobilie; Mbulesa për krevate; Shtresa par të ndërruar pelenat e fëmijëve; 

Peshqirë sysh; [prej materialesh tekstili]; Peshqirë tekstili; Stof për këpucë; Pëlhura; Shami 

prej tekstili; Centro tavoline prej tekstili; Centro tavoline jo prej letre; Peceta prej tekstili; 
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Peceta tavoline, jo prej letre; Tesha për tavolinë, jo prej letre; Mbulesa për kapakun e; (ËC-

se); Peceta; Çarçafë për krevate; Centro tekstili; Mushama për përdorim tavoline; Varëse 

për mur tekstili; Fije materiali për teshat e brendshme të grave; Doreza për banjë; Copa të 

qëndisura.  

25  Veshje; Kokore; Këpucë; Taka; Kostume; Tuta për fëmijë [veshje]; Veshje për foshnja 

të sapo lindura; Veshje noti; Rroba banje; Robdishan; Kapele për në ujë; Sandale për në 

banjë; Shapka për në banjë; Shami për në kokë; Bereta; Çorape me gjatësi deri te pulpat; 

Veshje prej letre; Kapële; Varëse për në qafë; Të brendshme për femra; Boksera; Sutjena 

ngritëse; Veladon;  Mantel; Mbathje; Kapele për dush; Shtrojë për këpucë; Shami e vogël 

për në kostum; Sandale me tak; Veshje për ballo me kostume; Doreza; Jelek  për peshkim; 

Pelerinë për parukeri; Çizme për futboll; Pardesy; Galloshe; Çizme sportive; Rripa(Lekë-); 

[veshje]; Pajisje për mosrrëshqitjen e këpucëve; Rripa [veshje]; Veshje gjimnastike; 

Këpucë gjimnastike; Çizme gjysmë të gjata; Shaje; Dorashka [veshje]; Qafore për këmisha; 

Këmisha; Bluza në formë V-je; Këpucë të drunjta; Pantallona; Geta deri tek gjunjët; 

Tiranda; Korse; Kapele; Xhaketa [veshje]; Pulovra; Xhaketa të holla [veshje]; Uniforma 

për judo; Korse [veshje të brëndshme]; Kapuçe për ski; Kësula; Uniforma karateje; 

Kimono; Pjesë anësore për veshje [pjesë të tyre];  Veshje Ready-to-wear; Kanotiere; Korse; 

Fasha për shpatullën; Kollare; Shalla për costume; Bluza me mëngë të shkrutra; Serelica; 

me mëngë, jo prej letre; Serelica, jo prej letre; Veshje lëkure; Streçe; Veshmbathje; Qafore 

të lëvizshme; Mantele, si të kohës së mesjetës; Mëngë; Pallto; Shami për në kokë; Korse; 

Robdishan; Këllëfa për veshët [veshje]; Boksera; Kapele; Këllëfë për këmbët, jo-

elektrikisht të nxehura; Veshje të jashtme; Veshore; Kombinime veshjesh; Shapka; Kapele 

(Letra-) [veshje]; Xhupa me kapuç; Pelerina; Pellusha [veshje]; Fustane si në kohën e 

mesjetës; Funde për ballerina; Shalla në formë pelerine; Pulovra; Pizhama; Veshje për 

çikilistë; Sholla për këpucë; Veshje për shi; Streçe sportive; funde; Sandale; Saris [indiane]; 

Mantel për në plazh; Shalla; Funde me katror; Veshje për gjumë; Mask për gjumë; Vello 

[veshje]; Shami koke; Çizme me lidhëse; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje anti-djersës; 

Çorape anti-djersës; Çorape të gjata anti-djersë; Mbathje anti-djersë; Mbrojtëse rrobash për 

pjesën e sqetullave; Dorashka për ski; Çizme për ski; Fund-pantallona; Veshmbathje;  

Çorape; Tiranda të vogla për çorapet; Këpucë atletike; Këpucë sporti; Fanellë; Jelekë 

atletikë; Çizme; Çizme deri tek kyçi i këmbës; Shirit koke [veshje]; Veshje për plazh; 

Këpucë për plazh; Veshje të thurura; Llastik çorapesh; Çorape të gjata; Tiranda për çorape 

të gjata; Streçe; Triko; Bluzë me mëngë të shkurtra; Togas; Sarafanë; Çallma; Badi për 

ballerina; Pallto të gjata; Uniforma; Veshmbathje; Fund zhyponë; Xhepa për veshje; Tesha 

uji për ski në ujë; Jelek; Kapele republikane.  

26  Aksesorë të ndryshëm për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili; Hajmali, 

përveçse ato për bizhuteri, për unaza çelësi ose çelësa; Ornamente për flokët; rul për flokët, 

lidhëse flokësh, dhe flokë false; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta,lule dhe perime 

artificiale; Distinktiv për veshje, jo prej metali të çmuar; Distinktiv [kopsa]; (Ornament-); 

Aksesorë [Appliqué]; Krahëza noti; Mbajtëse për mëngët; Spango për rroba; Shirita dhe 

fjongo, jo prej letre, për ambalazhim; Zbukurime për veshje; Kapëse zbukuruese, [aksesorë 

për veshje]; Fije leshi; Ngjitëse të nxehta, për dekorimin e artikujve tekstile; Mbërthyese 

prej metali; Shirita elastikë; Mashë flokësh, elektrike dhe jo elektrike; Mjekër false; 

Mustaqe false; Kapëse perdesh; Pendë [aksesorë për veshje]; Gishtëza për qepje; Ngjitëse 

me nxehtësi për riparimin e artikujve tekstile; Fije ornamentale anësore për veshje; Set për 

qëndisje; Mikë me xhingla; Qëndisje floriri; Kapëse rripi; Kapëse flokësh; Kapele për 
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lyerjen e flokëve; Karfica të vogla; Karfica; Rrjet për flokët; Fjongo për flokët; Artikuj 

dekorativ për flokët; Bareta; Ekstension për flokët; Flokë të gjatë false; Crochet hooks; 

Varëse; Gjilpërë lidhëse; Kapëse pantallonash për çiklistët; Kapëse të tirandave; Shirita për 

kapele; Gjilpëra entomologjike; Funde me palë; Qepje anësore për veshje; Kopsa metalike; 

Veshje me palë; Kapëse fustanesh; Funde; Kopsa; Ngjitëse për fiksimin dhe kapjen e 

varëseve të rrobave; Kurora lulesh artificiale; Lule artificiale; Fruta artificiale; Litarë prej 

lulesh artificialë; Rruaza, përveçse për të bërë bizhuteri; Bimë artificiale; Litarë prej lulesh 

artificiale për krishtlindje; Litarë ndriçues prej lulesh për krishtlindje; Kurora artificiale 

lulesh për krishtlindje; Kurora ndriçuese artificiale lulesh për krishtlindje; Vegla për 

qëndisje, përveç fijes; Letër për kapjen e flokëve; Flokë njeriu; Pajisje për vendosjen e fijes 

në gjilpërë; Mbajtëse gjilpërash; Kuti për gjilpëra; Jastëkë të vogla për gjilpëra; Gjilpëra; 

Gjilpëra për makinat e përpunimit të leshit; Kuti për qepje; Gjilpëra për qepje; Mëngë false; 

Rula për përdredhje; Xixa për veshje; Paruke; Flokë false; Dantellë; Shirit për çmime; 

Kapëse flokësh; Zinxhirë; zinxhirë për çanta; Fjongo për qëndisje Kopsa metalike; Tokëza 

për rripa  [aksesorë për veshje]; Piskatore; Lidhëse këpucësh; Varëse për këpucë; Ngjitëse 

këpucësh; Mbështetëse për super për veshjet; Qëndisje argjendi; Bobina për leshin e 

qëndisur [jo pjesë për makina]; Numrat e përmasave; Jastëk i vogël për gjilpëra; Gjilpëra, 

përveç bizhuterive; Qëndisje; Gjilpëra për qëndisje; Kallëp për arnim; Gjilpëra për arnim; 

Pendë struci [aksesorë për veshje]; Gjilpëra për thurje; Paruke për meshkuj; Bishtaleca; 

Mbajtëse perdesh; Pendë zogjsh [aksesorë veshjesh]; Shaje dantellë.  

28  Pajisje për gjueti dhe peshkim; Dekorime festive dhe pemë artificiale për krishtlindje; 

Pajisje për not; Lodra, dhe lojëra; Artikuj dhe pajisje per sport; Aparat video game-i; Pajisje 

për peshkim; Grepa për peshk; Grep për peshkim; Bobinë për peshkim; Tel për peshkim; 

Komardare për pishina; Rraketake [lodra]; Makineri për hedhjen e topit; Shirita për 

gjimnastikë ritmike; Topa bilardoje; Trekëndësh bilardoje; Tavolina bilardoje; Karta 

bingoje; Dërrasë për sërf; Harku, për gjuajtje me hark; Pajisje për gjuajte me hark; Doreza 

për boks; Lojëra tryeze [board games]; Zbukurime për pemët e krishtlindjeve, përveç 

artikujve iluminues; Mbështetëse për pemën e krishtlindjeve; Tavllë [lojëra]; Kuti tavlle; 

Domino; Balona; Triçikleta për fëmijë [lojëra]; Dron [lojëra]; Kallam për gjueti ose 

peshkim; Targete elektronike; Mbrojtëse fasha për bërrylat [artikuj sporti]; Këndore për 

foshnje; Llastiqe për stërvitjen e kraharorit; Pistoleta (me gogla me bojë-); [artikuj sporti]; 

Maska kostumesh; Topa për badminton; Makina lodër të telekomanduara; Makineri për 

stërvitje fitness; Lojëra (Aparate për-); Lodra për magji; Lojëra sallonesh; Kambana për 

pemë krishtlindjesh; Doreza golfi; Shkopinj golfi; Çanta golfi, me ose pa rrota; Karroca për 

çantat e golfit; Artikuj gjimnastike; Girroskope dhe stabilizues fluturimi për aeroplan; 

Dorashka për lojëra; Balona trekëndore; Spango për balona; Shkopinj për hokej; Lojëra me 

patkua; Plastelina; Tavolina për lojëra; Telekomanda për video lojëra; Kaleidoskop; Lojëra 

me letra; Skittle (lojëra); Mbajtëset e qirinjve për pemën krishtlindjeve; Rrjeta për kapje; 

Pajisje për ecje; Gogla; Fishekzjarrë [për krishtlindje]; Plastelina; Mbrojtëse fasha për 

gjurin; (artikuj sporti); Vegla për gjueti ose peshkim; Çizme patinazhi; Shirita zbukurues 

për festa; Lojëra rrotulluese; Çanta për cricket; Kallam [artificial]; Borë për pemët e 

krishtlindjeve (Artificiale-); Steka bilardoje; Pesha për palestër; Kafshë pellushi lodër me 

mbulesa; Boshti i peshave për palestër; Lojëra me gjueti; Tullumbace; Pistoleta ajëri; 

[lodra]; Mah-jong; Kukulla; Maska [lodra]; Kukulla matrushka [kukulla ruse]; Telefona 

[lodër]; Lodra me automjete; Gjilpëra për pomp për fryrjen e topave; Rrjeta për sport; 

Makineri për lojëra; Lopata vozitëse; Kapele për party; Piñata; Pistoleta lodër; Kafshë 
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pellushi; Lojë me rrathë; Kafshë pelushi; Thasë boksi; Shënuesit për bilardo; Kukulla; 

Krevate kukullash; Biberonë për kukulla; Shtëpi kukullash; Rroba për kukulla; Dhoma për 

kukulla; Puzzles; Lidhëse për dërrasë sërfi; Lojëra me zile; Skuterë -lojëra]; Patina: Rrota 

për ruletë; Kuti shahu; Lojëra shahu; Kuaj lodër; Zbukurime për party; Mbrojtëse pulpash; 

[artikuj sporti]; Targete; Doreza tenisi [aksesorë për lojëra]; Slita (artikuj sporti); Patina për 

patinazh në akull; Rrjeta fluturash; Globe prej bore; Mbulesë mbrojtëse për ekrane dhe 

lojëra; Fasha mbrojtëse [pjesë të veshjeve të sportit]; Pishina (Noti-) [artikuj për lojë]; 

Dërrasa për not; Matëse të kafshimit [për peshkim]; Lopatë për not; Krahëza uji; Rripa për 

not; Xhaketa për not; Sapunë me flluska [lodra]; Skejborde; Lodra për festë; Pompa të 

përshtatura për përdorim; metopa për lojëra; Topa për lojëra; Lojëra; Tavolina futbolli; për 

ambiente të brendshme; Zarë; Lodra; Lodra për kafshë shtëpiake; Automjete prej lodre; 

Lodra të vogla; Modele të ndryshme lodrash; Robotë lodër; Raketa; Llastiqe për gjuajtje 

[artikuj sporti]; Telekomanda për lojëra; Telekomanda për lodra; Shkop për përdredhje; 

Ekran (Kamoflim-); [artikuj sporti]; Arusha teddy; Aparat për hedhjen e topave të tenisit; 

Rrjeta tennis; Maska teatri; Mbështetëse (për atletikën e meshkujve-); [artikuj sporti]; 

Zbukurime për party; Tavolinë për tenis; Pajisje për gjuetinë e pëllumbave [targete]; Kurthe 

për pëllumbat; Lojëra portative; Lojëra portative dhe lojëra me funksione telekomunikative; 

Trampolina; Lojëra tavlle; Kozmetik për lodra; Automjete lodër; Ski për ujë; Pemë për 

krishtlindje prej materiali sintetik; Shilarëse; Kuti për zaret; Lojëra me shigjeta; Disqe 

fluturuese [lodra]; Tapa dinamiti [lodra].  

29  Peshq, Fruta deti, Molusqe; Erëza për peshk dhe prodhime deti; Mish; Erëza për mish; 

Reçel, gliko, komposto, fruta, perime; Djathë; Produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna; 

Supra, ekstrakte mishi; Fruta te përpunuara; Kërpudha dhe perime (duke përfshirë arrat dhe 

bimët barishtore); Vezë zogjsh dhe produktet e tyre; Insekte të bëra gati dhe larvat; Ajvar 

[Speca të konservuara]; Qumësht proteinik; Ekstrakte barishteje për ushqim; Alginate për 

qëllime kulinare; Prodhime veze joalkoolike; Pure me mollë; Fruta të përpunuara; Pastë 

patëllxhani; Djathë i bardhë; Supë; Gjalpë; Krem gjalpi; Kosë; Mish i marinuar; E bardhë 

veze; Peshk i marinuar; Vezë pluhur; Albumen për qëllime kulinare; Gjalpë kikiriku; 

Eskamole (Larva milingonash); të përgatitura]; Fole e ngrënshme zogjsh; Turshi; Vaj ulliri 

i pastër; Falafel; Patatina me yndyrë të pakët; Përzierje me yndyrë për copat e bukës; Fileto 

peshku; Ushqime të bëra prej peshkut; Peshk i konservuar; Përzierje me përbërje peshku; 

Të dyja koncetratet; Ekstrakte mishi; Mish i konservuar; Fruta të thata; Fruta të ruajtura në 

alkool; Reçel frutash; Pulpa e frutave; Ushqime me bazë frutash; Reçel; Mish i ngrirë; 

Perime të ngrira; Perime, të gatuara; Fruta të gatuara; Xhelatin; Bajame; Perime, të 

konservuara; Përzierje perimesh; Salca me perime; Pije me qumësht are kokosi; Pije me 

qumësht kikiriku; Pije me qumësht bajameje; Arrë kokosi, e tharë; Perime, të thara; Arra të 

aromatizuara; Qumësht i kondensuar; Avokado e shtypur [guacamole]; Qumësht tërshëre; 

Reçel xhenxhefili; Kos; Gjalpë kakao; Fruta të kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; Patatina; 

Patatina të thërrmuara; Qofte prej patateje; Patate të fërguara; Haviar Pije; me qumësht 

[Kephir]; Hummus; Kimchi [Perime të fermentuara]; Gjalpë are kokosi; Vaj are kokosi dhe 

yndyrë [për ushqime]; Qumësht are kokosi; Vaj arre kokosi për ushqim; Ëmbëlsirë me fruta 

[compotes]; Reçel; Karçof, i konservuar; Fruta me kokrra, të konservuara; Fasule, të 

konservuara; Thjerrëza, të konservuara; Ullinj, të konservuar; Kërpudha, të konservuara; 

Fasule soya, të konservuara, për ushqim; Zhardhok kërpudhash, i konservuar; Qepë, të 

konservuara; Peshq,të konservuar; Hudhra [të konservuar]; Alga deti, të konservuara 

[laver]; Perime të konservuara; Mish i konservuar; Fruta të konservuara; Supa; Pije 
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qumështi [kumys]; Mëlçi të skuqura; Vaj të farës së lirit për qëllime kulinare; Lecithin për 

qëllime kulinare; Vaj misri për ushqim; Qumësht bajameje;Maragarin; Maramalad; 

Qumësht; Zëvendësime të qumështit; Qumësht i fermentuar; për qëllime kulinarie; Pije 

qumështi; Prodhime qumështi; Qumësht i tharë; Hiri i qumështit; Koktej me qumësht; 

Guaska deti, jo të gjalla; Insekte të ngrënshme, jo të gjalla; Peshk; Krustacë, jo të gjallë; 

Lloje sardelesh, jo të gjalla; Sardele, jo të gjalla; Butak, jo i gjallë; Shpendë, jo të gjalla; 

Salca me bazë arrash; Fruta, të konservuara; Sallata me fruta; Vaj ulliri për ushqim; Vaj e 

trungut të palmës për ushqim; Pastë perimesh; Sheqer pektinë; për qëllime kulinare; Lëngje 

perimesh për gatim; Turshi; Salcë me boronicë të kuqe; Qumësht i fermentuar;  Pastë 

frutash e përpunuar; Vaj kolza për ushqim; Qumësht orizi; Ryazhenka [qumësht i pjekur i 

fermentuar]; Rrush i thatë; Krem me bazë perimesh; Kremë [prodhime qumështi]; Lakër 

turshi; Lëkurat e frutave; Shllak ëmbëlsire; Yndyra e derrit; Krizaliza e krimbave të 

mëndafshit, për konsum; Vaj susami për ushqim; Tahini (pastë për farat e susamit); 

Smetana [salcë kosi]; Qofte soje; Qumësht soje [zëvendësuese qumështi]; Vaj prej kokrrës 

së sojës për ushqim; Vaj luledielli për ushqim; Yndyrna të ngrënshme; Mish derri; Vajra 

për ushqime; Sup (Përgatitje për-); Dhjami i bardhë i bagëtive (Suet); për ushqim; Burgera 

tofu; Fruta të ngrira; Pastë domateje; Pure domateje; Lëng domateje për gatim; Aloe vera e 

përgatitur për konsum njerëzorë; Kikirët, e përgatitur; Vezë peshku, të përgatitura; Lajthi, 

të përgatitura; Arra, të përpunuara; Fara, të përpunuara; Fara luledielli, të përpunuara; 

Misër i ëmbël, i përpunuar; Shpesë e egër; Mish; Lëkurë tofu-je; Lëng limoni për qëllime 

kulinare; Pjalm, i përgatitur për ushqime; Unaza qepësh; Përgatitje për bërjen e dadove; 

Agar-agar për qëllime kulinarie; Patatina të thërrmura me mollë; Patatina me mollë; 

Qumësht i aromatizuar; Patatina me banane; Vaj i farave të chia-s për ushqim; Patatina me 

bazë perimesh; Perime, të konservuara; Vaj kikiriku [për ushqim]; Lule të thara të 

ngrënshme. 

30  Bukë; Drithëra;  Akull, akullore, kos i ngrirë dhe akullore me ngjyrues; Drithëra për 

mëngjes, tërshere, dhe miell  i bluar i trashe;  Ëmbëlsira, kek, tarta dhe biskota ; Pasta  të 

freskëta dhe të thara, makarona dhe; Kërpudha dhe zbutës ushqimesh; Kafe, çajra dhe 

kakao dhe zëvendësues; Miell;  ëmbëlsirë me drithëra dhe  ëmbëlsire energjitike; Salca per 

provë, makarona me pana; Oriz; Shurupe; dhe karamelizime; Kripëra, erëza,  aromatizues 

ushqimi dhe galete; Shërbet; dhe krem  ëmbëlsirë; Karamele, lëpirëse; dhe çamçakëz; 

Brum,(lloj makinerie e lire); rrahëse vezësh dhe brumi; kokrra të përpunuara, niseshte; dhe 

produktet e saj; Përgatitje gatimi; dhe kerpudha; Sheqerna; sheqerues natyral;Mbulim; dhe 

mbushje sheqeri; produkte blete; Shurup natyral; Alga deti; barishte; salcë molle; 

Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për pije; Fryrës ushqimesh; Miell i shkrifët; 

Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për kek; Sodë buke; uthull birre; Agjent fryrës per 

ushqimet; Akullore (); Lule; ose gjethe zëvendësuese te çajit; Vakt me fasule; gurabije; 

mente per te rifreskuar gojën, simite; miell kafe; Bullgur; Burrito; Biskota oreksi, 

Couscous; [bullgur]; lloj  ushqimi Indian [ereza]; Buke e thekur; Spec djeges; Kustard; 

Ëmbëlsira formë miu; Çaj i ftohtë; Kuba akulli; Ëmbëlsira kikiriku; Letër e ngrënshme prej 

orizi, Esenca për lloje të ndryshme ushqimesh, përveç esencave të eterit dhe vajit të gatimit; 

Uthull; Letër e ngrënshme; Makarona fije-holle; Ëmbëlsire; Byrek me mish; Mish me leng; 

Fonante; salcë frutash; Pjata te thata; të përbëra kryesisht me makarona; Pjata të thata; me 

ingredient kryesor oizin; xhelatin me fruta;  Xhelatin mbreterore; miell, grur; tërshër e 

copëzuar; Ushqim Elbi; Elb (i grimcuar -); Oriz  prej elbi; Pije me ingredient kryesor çajin; 

Specka; erëza; Speca të tharë; Glukozë gatimi, Glutë gatimi; drithëra; tërshërë; kokrra 
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tërshëre; Tërshëre e qëruar;  Maja;  Mjaltë; Sanduiç me hot-dog; Xhinxher; Oriz I çastit; 

Kos  i ngrirë;Kafe; Kafe artificiale; përgatitje vegjetative për përgatitjen e kafes; 

Aromatizues kafeje; Pije me bazë kafeje; Kakao; Lëng; me bazë patateje; Çamçakiz; 

Çamçakiz aromatizues; Biskota; Ketchup; Kripë gatimi; Barishte, e ruajtur (erëz); Kripë; 

për mbrojtjen e ushqimeve; Krakërsa; Kek; Krem per kek; Brum keku; Akull; Xhinxher 

portokalli;  ekstrakt lengjesh ; Erëza ushqimesh, përveç vajrave t ë gatimit; Barishte për 

gatim (Erëza); Kokrra misri; pure misri; Miell misri; Makarona; Macroons ( Ëmbëlsira); 

Maltoz; Drithëra për konsumim nga njerëzit; Biskota me bazë drithërash; Ekstrakt 

drithërash për ushqim;  Ëmbëlsira me lajthi; Marinime; Suxhuk, pasta me lajthi; Majonezë; 

Shurup i artë; Pije me kafe dhe qumesht; Kakao me qumësht, Sultjash; Pije çokollate me 

qumësht; Pije me lajthi; Tërshërë gjermane; Ushqime; të përbëra me tërshërë;  Ëmbëltues 

(natyral); Infuzime, jo medicinale; Vakte me përbërës kryesor makarona; Makarona; Lajthi  

të mbuluara në çokollatë; Miell lajthie; Onigiri; (Topa orizi); Sheqer palme; Salce paste; 

Krem ëmbëlsire; Pastila; ( Ëmbëlsirë); Lozenges ( Ëmbëlsirë); Salcë pesto,  ëmbëlsire 

formë luleje 4-fletëshe; Krepa; Piper; Bukë me xhinxher; Mente për  ëmbëlsira;  Ëmbëlsire 

me mente-djegëse; Piccalili; Picë; Salcë me manafere; Ngjitës blete;  Ëmbëlsira me 

proteina të larta; Puding; Kokoshka; Pudër keku; Omletë; Ravioli; Kek me oriz, pite orizi 

per gatim; Aperetive te bëra me oriz; Krem i rrahur (P ërgatitje për mbushjen) ; Salcë për 

sallatë; Sanduiç ; Çokollatë ; Çokollat ë e shkrirë ; Ashkla çokollatë me lajthi; Ashkla 

çokollatë; Miush cokollate; gjithë-shijet; Zephyr (Embëlsir ë); Kripë e perzier me erëza; 

Shafran (Salc ë); Pure perimesh; Kafe (e pa bërë) ; Pudding sago; Thërrime buke ; Aperetiv 

orizi ; Mustardë; Vakt mustardeje; Fara susami; Pasta me salcë soje dhe bizele; Miell soje; 

Shërbet (Akuj); Salca; Makarona spaghetti; Akull i ngrënshëm; Pudër për akullore; Sodë 

buke (Bikarbonat sode për qëllim gatimi); Krem pasticerie; Niseshte për ushqim; Barishte 

formë ylli; Takos; Miell tapioka; Çaj; Brum; Fermentim për pastat; Pjata të përbëra me 

miell; Brum i përzier për okonomiyaki (Krepa japoneze); Salc ë domate; Tart; Zbukurim 

tortash çokollate; zbukurime  tortash të përbëra prej karameleve; Tortilla; Udon  

( Makarona japoneze ); Bukë e pa kulluar; Vanilje për përdorim aromatizuese; Vanilin 

(Zëvendësues e vaniljes); Grurë i përpunuar për përdorim salceje; Grurë; i përpunuar;  

Petulla; Bakter gruri për konsumim të njerëzve ; Materiali  lidhës për salçiçet; Përgatitje 

aromatizuese për ushqimet; Chicory (Zëvendësues kafeje); Kanelle (Erëz); Gluten i 

përgatitur per ushqime; Sheqer; Pralina; Karamele për zbukurim për pemën e vitit t ë ri; 

Amaret; Biskota; Shurup nektarin (Sheqer natyral); Shurup manaferre; Krem karameli.  

31  Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve ose kafshëve; Lule; Fruta të freskëta, 

arra, perime dhe bimë; Ushqime për kafshët; Të korra bujqësore dhe akuakulturale, 

kopshtarisë dhe produkte të pylltarisë; Shtresa dhe kosh mbeturinash për kafshët; Fara, për 

shumimin e bimëve; Kërpudha; Mbetje të bimëve; Bimë; Plis bari natyral; Drithëra; të 

papërpunuara; Produkte të pemëve dhe pylltarisë; Bimë aloe vera; Kafshë shtëpiake; (Rërë 

aromatizuese për-) [koshi i mbeturinave]; Pemë; Zhardhoku i luleve; Hithrat; Ushqime me 

kikirikë për kafshët; Kekë me kikirikë për kafshët; Ushqime për kafshë; Susam e 

ngrënshme, e papërpunuar; Vakte me peshk për konsumim nga kafshët; Frutat kokërr, fruta 

të freskëta; Kikirikë, të freskëta; Lajthi të freskëta, Ushqime për kafshë; Kashtë; Vakte për 

kafshë; Drithëra për konsumim nga kafshët; Limon i athët; për kafshët; Ushqim për kafshët 

shtëpiake; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Barley; Letra për mbetjet e kafshëve; Pije 

për kafshë; Drithëra; Bimë, të thara për dekorim; Tërshërë; Maja për konsumim nga 

kafshët; Bar i thatë; Lëndë druri e papërpunuar; Lupulus; Biskota për qentë; Patate, të 
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freskëta; Syth (Farë -) për qëllime botanike; Krunde; Krunde të buta për konsumim nga 

kafshët; Arra kokosi; Lëvozhga të arrës së kokosit; Arra [cola];  Tagji për kafshët; Kurora 

me lule natyrale; Copra; Farë liri për konsumim nga kafshët; Vakte me farë liri për 

konsumim nga kafshët; Vakte me tagji; Misër; Kek me misër për bagëti; Bajame [fruta]; 

Përgatitje me yndyrna për bagëtitë; Ushqime për stallat e kafshëve; Pleh kashte; Lule; Plis 

bari natyral; Fara drithërash, të papërpunuara; Quinoa e papërpunuar; Misër i ëmbël i 

papërpunuar; Arra [fruta]; Vaj keku; Palma [gjethet e palmës]; Pemët e palmës; Fidanë; 

Speca [bimë]; Pjalm [material i papërpunuar]; Kek me rrush për bagëti; Vakt orizi për 

foragjere; Farë thekre; Lëvore thekre; karkalec, bathë, i papërpunuar; Fara koksi, të pabëra; 

Material tallashi i ashpër (druri i tapës); Lëndë druri e papërpunuar; Fara; Mbështetëse për 

zogjtë; Kuti për mbetjet e kafshëve; Mbetje për kashtën; Boç pishe; Tra dërrase; Mbetje 

torfe; Lule, të thara, për zbukurim; Oriz i papërpunuar; Alga, të papërpunuara, për 

konsumim nga njerëzit dhe kafshët; Tagji; Kripë për bagëti; Ushqim për zogjtë; Fruta 

juniper; Pemë krishtlindjesh; Grurë; Prodhime gruri për konsumim nga kafshët; Rrënjë par 

konsumim nga kafshët; Rrënjë të chicory; Produkte të kallamit të sheqerit; Kallam sheqeri; 

Maja e tharë për kafshë; Boçe lupulusi.  

32  Prodhime birrarie; Pije joalkoolike; Përgatitje ta holluara për prodhimin e pijeve; 

Përgatitje joalkoolike për prodhimin e pijeve; Verë prej elbit [birrë]; Koktejle me bazë 

birre; Kvass [pije alkoolike]; Birrë prej drithërave; Lëngu që prodhohet nga prodhimi i 

birrës e përbëre prej drithërave; Pije të aromatizuara e të gazuara; Pije me bazë arrash dhe 

soy-e; Lëngje; Ujë; Pije aloe vera, joalkoolike; Pije alkoolike për pas buke, joalkoolike 

[apertifs]; Koktejle, joalkoolike; Pije të lehta; Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; Pije 

alkoolike të aromtizuara me kafe; Pije joalkoolike me bazë mjalti; Musht, joalkoolike; Pije 

nergjike; Lëngje; Pije izotonike; Pije prej hirrës; Pije proteinike sportive; Pije me bazë 

orizi, perveç zëvendësimeve të qumështit; Sarsaparilla [pije joalkoolike]; Lëng frutash; 

Pluhur për pijet e shkumëzuara; Pasta aromatike për pijet e shkumëzuara; Uje i gazuar 

(Përgatitje për bërjen e saj -); Esenca për prodhimin e pijeve; Hop-se (Ekstrakte nga -) për 

prodhimin e birrës; Shurupe për limonadën; Pije të freskëta prej lules së portokalles ose 

bajameve; Likera (Pergatitijet për prodhimin e tyre -); Shurupa për pije; Mushti i rrushit, e 

pafermentuar; Lëngje me perime [pije]; Pije ushqyese të fortifikuara; Ujë me gaz i pasur me 

vitamina [pije]; Pije sportive; Pije me bazë soye, përveç zëvendësimeve të qumëshit; Pije e 

lehtë me gaz prej xhenxhefili; Limonada; Ekstrakte joalkoolike të frutave; Pije prej 

lëngjeve; jo alkoolike të frutave; Nektar frutash, joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Musht; 

Ujë i gazuar; Ujë i përbërë nga kripërat e lithiumit; Ujë mineral [pije]; Uj ë i gazuar; Uji 

tavoline; Uji sode; Ujë [pije]; Ujë me shije; Pluhur i përdorur në përgatitjen e pijeve të 

lehta; Verë pa alkool; Birrë; Lëngje të derivuara nga pija.  

33  Pije alkoolike (perveç birrës); Pije alkoolike të përziera; Përgatitje për prodhimin e 

pijeve alkoolike; Musht; Verë e përpunuar; Verëra të gazuara; Pije alkoolike dhe likera; 

Verë; Ekstrakte frutash alkoolike; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike; Pije alkoolike për 

pas buke [apertifs]; Baijiu [pije kineze alkoolike e distiluar]; Pije alkoolike te prodhuara 

nga fermentimi i dardhave [perry]; Koktejle; Pije alkoolike nga gjethet dhe rrënjët e 

bimëve; Pije alkoolike nga fermentimi i mjaltit [hydromel]; Nira [pije alkoolike me bazë 

kallami sheqeri]; Alkool orizi; Anise [liker]; Arak; Curacao; Pije të destiluara; Ujë nga 

qershia [kirsch]; Liker; Liker me mendër; Pije alkoolike e distiluar e prodhuar nga 

nënproduktet e kallamit të sheqerit [rum]; Verë e prodhuar nga orizin [sake]; Pije alkoolike 

prej distilimit të verës [brandy]; Pije alkoolike prej drithërave frutave ose perimeve; Likere; 
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Xhin; Uiski; Vodka; Piket [piquette]; Fruta (PIje alkoolike që i përmbajn ë -); Pije 

alkoolike të përziera, perveç atyre me bazë birre; Verë e kuqe; Verë e kuqe e gazuar; Verë e 

bardhë; Verë e bardhë e gazuar; Pije që përmbajnë verë [spritzers]; Verë me sasi të ulet 

alkooli; Verëra te gazuara; Verë rose [rose  ëine]; Verë e nxehtë; Verëra natyrale të 

gazuara; Verëra të ëmbla; Verëra për tavolinë; Pije me bazë vere.  

34  Aromatizues për duhan; Tavlla; Enë duhani; Çakmakë për duhapirësit; Artikuj për 

duhanpirësit; Shkrepëse; Duhan i lirë; e rrotullueshme dhe me llullë; Duhan dhe produkte 

duhani (duke përfshirë zëvendësimet); Avullues personal dhe cigare elektronike, dhe 

aromatizues dhe solucione për to; Kuti shkrepseje; Mbajtëse shkrepsesh; Duhan në formë 

çamçakëzi; Barishte për duhanpirje; Duhan i bërë nga gjethet [snuff]; Duhan; Cigare; 

Cigarille; Cigare që përmbajnë zëvendësime të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare, 

Aromatizues, perveç vajrave esencial, për duhan; Letra absorbuese për llullat e tobakos; 

Qelibar i verdhë për cigare; Pipëza,për mbajtëse cigaresh; Pastrues për llullat e duhanit; 

Rafte për llullat e duhanit; Enë për të pështyrë për përdoruesit e duhanit; Çanta duhani; 

Llulla; Makineri për rrotullimin e cigareve; Filtra për cigare; Majar te cigareve; Letër 

cigaresh; Tufa të letrave të cigareve; Mbajtëse cigaresh; Prerëse për cigare; Mbajtëse 

cigaresh; Kutitë për nuhatjen e duhanit; Kavanozë për duhanin; Çanta të vogla për cigaret; 

Kuti për mbajtjen e cigareve në lagështi; Gurë për zjarr; Enë me gaz për ndezjen e cigareve; 

Aromatizues; perveç vjarave esencial, p ër përdorim tek cigarette elektonike; Cigare 

elektronike; Solucione të lëngshme për përdorim tëk cigaret elektronike; Avullues i gojës 

për duhanpirësit.  

35  Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe 

promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për 

reklamim, marketing dhe konsultim promovues, këshillim dhe asistencë; Shërbime për 

besnikëri, nxitje dhe program bonus; Shërbime për ekspozita; Administrimi i ekspozitave; 

Shërbime për marrëdhënien me publikun; Shërbime për ekspozimin dhe demonstrimin e 

produkteve; Materiale për shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe promocioneve; 

Përgatitje për hapësirën, kohën, dhe median e reklamave; Studime marketing; Mbledhja 

dhe sistematizimi i  të dhënave të biznesit; Analizë e kostos së çmimit; Shërbime për 

bashkimin e lajmeve; Reklamime online; Shërbime online, të lidhura me produktet e 

kozmetikës dhe produkteve të bukurisë; Aranxhimi i transaksioneve komerciale, për të 

tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Shërbime për përgatitjen e nje marketi online, për 

blerësit dhe shitësit e të mirave; Sigurimi i kontratës, [për të tjerët]; Sigurimi i kontratës për 

të tjerët në lidhje me shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe 

shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave, për të tjerët, për dhënien e shërbimeve; 

Përgatitje për shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e kujdesit për trupin dhe mbajtjes 

pastër të tij, parfumerisë, aromave, higjenës së gojës, make-up-it, sapunëve dhe xhelave, 

përgatitjes së banjos dhe dushit, deodorantëve dhe antidjersave, përgatitjeve së kujdesit të 

lëkurës, përgatitjes së flokësve dhe trajtimit të tyre, përgatitjeve të depilimit, përgatitjeve 

për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitjeve për pastrim dhe aromatizim, ndëzësve dhe 

iluminuesve, suplementeve ushqimore dhe dietike, ushqimeve për foshnja; Shitje me 

shumicë dhe pakicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve të veshjeve, 

aplikuesve e materialeve mjekësore, ilaçeve dhe trajtimeve natyrale, testeve të shtatzënisë, 

mjeteve higjenike dhe për bukurinë për njerëzit e kafshët, aparateve për stilimin e flokëve, 

apareteve të manikyrëve dhe pedikyrëve, aparateve për prerjen e flokëve dhe heëjen e tyre, 

aparateve për rroje, mjeteve për përgatitjen e ushqimeve, mjeteve të kuzhinës, thikave të 
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kuzhinës dhe teshave të tavolinës, të dhënave të regjistruara; Shitje me shumicë dhe pakicë 

në fushat e aparateve të softëarë-ve, teknologjisë së informacionit dhe dhe audiovisuale, 

artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, syzeve, aparateve të dëgjimit, 

mjeteve për ushqyerje, ndihmës seksuale, instumenteve dhe aparateve veterinare dhe 

mjekësore, mjeteve contraceptive, diagnostikës, aparateve të ekzaminimit dhe monitorimit; 

Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e apareteve për masazh, ndriçimit, bizhuterive, 

orëve dhe orëve të dorës, kutive të bizhuterive dhe orëve, Punimeve të artit dhe fugirnave 

prej letre ose kartoni dhe modeleve arkitekturore, materialeve decorative dhe artistike dhe 

media, çantave, çantave të dorës dhe paketimit të të mirave, paketimit dhë ruajtes së të 

mirave prej letre ose kartoni; materialeve për zyrë, materialeve mësimore; Shitje me 

shumicë dhe pakicë në fushat e ngjitësve për qëllime zyre ose shëtpiake, materialeve të 

printuara, kartonit dhe letrës, artikujve prej letre, çantave, çantave të dorës dhe të mirave 

për paketim, paktimit dhe ruajtjes së të mirave prej letre ose kartoni ose plastike, mobilieve, 

shtretërve, çarçafëve, dyshekëve, jastëkëve, krevateve dhe shtëpive për qentë, dekorimeve, 

artikujve të kopshtit;Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e furçave, fshesave dhe 

materialeve për prodhimin e furçave, enëve të kuzhinës, seteve të tenxhereve për gatim, 

qelqurinave, shisheve për pije, seteve për kuzhinë dhe aksesorëve të bareve, aparateve dhe 

artikujve për qëllime pastrami, mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, artikujve të banjos, 

artikujve për stallat e kafshëve, artikujve shtëpiakë për veshje dhe këpucë, të mirave tekstile 

ose zëvendësimeve të tyre, teshava të kokës, këpucëve, aksesorëve për veshjet, makinave 

qepëse; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve të qepjes, leshit, tekstileve dhe 

artikujve tekstil dekorativë, dekorimit të flokëve, mashave të flokëve, rregullimit të flokëve 

dhe flokëve false, girave dhe mjeteve sportive, lojërave, lodrave, ushqimeve, ushqimeve për 

kafshë, pijeve, produkteve të tabacco-s, artikujve për duhanpirësit, artikujve për ilaçe 

kundra insekteve; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve për foshnja dhe 

fëmijë, mobilieve për foshnja dhe fëmijë, veglave të makinave, veçanërisht ndejtëset e 

fëmijëve, dhuratave, artikujve të kujdesit dhe kremit kundra diellit, të mirave shtëpiake, 

aksesorëve dhe kartave telefonike, shërbimeve komerciale dhe informacioneve për 

konsumatorët në fushat e përgatitjeve të pastrimit dhe aromave, përgatitjeve për kujdesjen e 

trupit, përgatitjeve për kujdesin e bukurisë, përgatitjeve për pastrim, përgatitjeve sanitare 

dhe artikujve, trajtimeve mjekësore dhe natyrale, ushqimit për fëmijë, pelenave për fëmijë, 

suplementeve dietike, materialeve shtëpiake për përkujdesjen e veshjeve dhe këpucëve, 

mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, dhe artikujve të banjos.  

38  Shërbime telekomunikacioni; Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses në 

të dhëna, uebsite dhe protale; Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave; 

Transmisioni i kartave përshëndetëse online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i 

aksesit të user-it në platforma nëinternet;Sigurimi aksesit të user-it në portale në internet; 

Sigurimi i aksesit në shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi 

i aksesit për platforma dhe portale në internet.  

39  Transporti dhe dorëzimi i mallrave; transportit; Dërgimi i postës dhe shërbimet e 

ndërlidhjes; Udhëtime turistike, udhëzime turistike dhe ekskursione; Ndërprerja e mallrave;  

Ruajtja; Ruajtja e mallrave; Marrja e kontejnerëve të magazinimit;Marrja e depove; 

Paketimi i mallrave; Mbështjellës dhurata; Transporti dhe magazinimi i mbeturinave; 

Ruajtja dhe dorëzimi i mallrave; Mbledhja e mallrave të riciklueshme [transporti]; Paketimi 

dhe magazinimi i mallrave, sidomos magazinat e larta.  

40  Shtypi, dhe zhvillimi fotografik dhe kinematografik; gdhendje me lazer;    Qendisje ; 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

333 

 

Qendisjet me dore; Rrobaqepësi me porosi; Shtypjen e modelingut; libërlidhje; Printime; 

Printime  fotografike; Primtime te derguara nga pajisjet e tjera; Printime dixhitale; Printimi 

i imazheve fotografike nga mediat dixhitale; Transferimi i fotografive në disk kompakt; 

Zmadhim fotografik; Dublikimi i transparencave fotografike; Zhvillimi i filmit fotografik; 

Përpunimi fotografik; Riprodhimi i printimeve fotografike; Printimi i fotografive dhe 

piktuarave të ruajtura ne menyre dixhitale; Përmirësimi dixhital i fotografive; Transferimi i 

printimeve fotografike; Shtypjet fotografike; Përsosja e regjistrimeve audio dhe video; 

Printim i imazheve ne bluza; Shtypjen e modelit në pëlhurë; Përpunimi i filmit fotografik; 

Përpunimi fotografik; Lidhja e librave ose dokumenteve; Shërbimet laboratorike 

fotografike; Printim i librave; Printim i materialit reklamues; Printim; Printimi i imazheve 

në objekte; Zhvillimi dhe përpunimi i filmit; Zhvillimi i filmit fotografik; Fotografi; 

Printim portretesh.  

41  Edukimi, argëtimi dhe sporti; Publikime dhe raporte; Publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare; Publikime  elektronike; Publikime elektronikete prodhuara online, që 

nuk mund të shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i 

teksteve; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; 

Publikimi i materialit të printueshme; Publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike 

në internet; Shërbimet publicitare; Prodhimi audio dhe video, dhe fotografia; Edukimi dhe 

mësimi; Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe garave; Informacione rekreative; 

bixhozit; Informacion për argëtim; Shërbimet argëtuese; Organizimi i shfaqjeve të modës 

për qëllime argëtimi; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; Operimi i llotarive; 

Sigurimi i informacionit në lidhje me garat e kuajve; Kryerja e garave të kuajve; 

Organizimi i garave sportive; Prodhimi i videove on-line, jo te shkarkueshme.  

44  Kujdesi ndaj higjienës se njeriut dhe bukurisë; Shërbimet e kujdesit shëndetësor  te 

njeriut; Shërbimet e kujdesit shëndetësor  ndaj kafshëve; Shërbime këshilluese ndaj 

shëndetin; Shërbime këshilluese në lidhje me humbjen e peshës; Këshillim ushqimor; 

Këshilla lidhur me alergjitë; Shërbimet e konsulencës së kujdesit shëndetësor [mjekësore]; 

Keshilla ushqyerje; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; 

Konsulencë ushqyese; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin; Shërbimet e 

këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Këshillim ushqimor; Këshilla ushqyese; 

Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet e konsultimit në 

lidhje me kujdesin e lëkurës; Konsulencë për bukurinë; Konsulencë e ofruar nëpërmjet 

internetit në fushën e kujdesit të trupit dhe bukurisë; Konsulencë në fushën e kujdesit të 

trupit dhe bukurisë; Shërbime konsulence në lidhje me kozmetikë; Shërbime konsulence në 

lidhje me kozmetikë; Shërbime këshilluese në lidhje me trajtimin e bukurisë; Shërbime 

konsulence në lidhje me bukurinë; Këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; Shërbimet e 

konsultimit në fushën e make-up.  

45  Përgatitje për dhuratat e personalizuar.  

 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/440 

(220) 08/04/2019 
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Germany, DE 

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

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

Prishtinë 
 

 

     

 

(511) 2  Shtresa; Bojëra, ngjyrues, pigmente dhe bojë shtypi; Holluesit dhe shtuesit për 

shtresat, bojërat dhe bojërat e shtypit; Ngjyrues ushqimesh dhe pijesh; Fletë metalike dhe 

metal në formë pluhuri për përdorim për lyerje, dekorim, printim dhe art; Piktura dhe 

fshirëse; Konservues; Llak dhe lustër; Okside inorganike (Mordant); Bojë printimi; Smalt 

për lyerje; Kolorant (Ngjyrues); Lëndë ngjyruese; Llak [lustër]; Shtresë druri [bojë]; 

Përgatitje për të parandaluar dëmtimin e drurit; Lustër; Bojëra vaji për përdorim në art; 

Pikturim me temper; Holluesit e ngjyrave; Shtuesit e bojës; Holluesit për llak.   

3  Preparat për kujdesin ndaj kafshët; Dylli i rrobaqepësve dhe këpucarëve; Preparatet e 

pastrimit dhe aromave; Tualete; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; Xhel 

për masazh, përdorim tjetër veçse qëllimeve mjekësore; Kuti kozmetike; Pomadë 

aromatike, përveçse për qëllime mjekësore; Preparatet me Aloe Vera për qëllime 

kozmetike; Preparate të higjienës orale; Parfumeri dhe aromat; Preparatet e pastrimit të 

trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Preparate për grim (kozmetikë); Aromat për ambient 

shtëpiak; Sapun dhe xhel; Përgatitjet për larje; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e 

lëkurës dhe këpucëve; Preparate për kujdesin e lëkurës, të syve dhe të thonjve; Preparate 

dhe trajtime të flokëve; Preparate të pastrimit të automjeteve; Preparate për heqjen e 

qimeve dhe për rruajtje; Deodorantët dhe antidjersat; Preparate për dush; Preparate për 

heqjen e grimit (kozmetikës); Preparatet freskuese për frymën e gojës për higjienën 

personale; Vajra esenciale; Kozmetikë vetullash; Preparatet e dushit, jo për qëllime 

mjekësore; Guri me shtuf; Zbardhues për lavanderi; Preparate zbardhuesi [dekolorant] për 

qëllime kozmetike; Sodë zbardhuese; Lustrim për mobilie dhe dysheme; Deodorantët për 

qeniet njerëzore ose për kafshët; Qese aromatike për parfumimin e ndërresave; Preparate 

depiluese; Ngjyrues për artikujt e higjienës personale; Preparate për heqjen e ngjyrës; 

Preparate për shkëlqim [lustrim]; Bojë për flokët; Locion (preparat i lëngshëm) flokësh; 

Llak i flokëve; Preparate balsami për flokët; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate 

kolagjeni për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetike; Kozmetikë për përkujdesjen e lëkurës; 

Locion për lëkurë; Thonjtë false; I kuqi i buzëve; Shkëlqyes buzësh; Locion për qëllime 

kozmetike; Pëlhura të njoma me detergjent për pastrim; Shami të njoma me kremra 

kozmetike; Zhbllokimi i tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime 

personale sanitare ose deodorante [tualete]; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore; 

Preparat për heqjen e shkëlqyesit të thonjve; manikyr thonjsh; Preparate për kujdesin e 

thonjve; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi; 

Parfumeri; Parfum; Preparate lustrimi; Preparate pastrimi kimik; Preparate renovimi; 

Preparate për rruajtje; Qumësht pastrues për qëllime grimi; Preparate renovimi; Preparate 
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për grim; Preparate për grim; Maska kozmetike; Krem për lubrifikimin e lëkurës; Lustrues 

këpucësh; Sapun; Shampo; Preparat për mbrojtje nga dielli; Kozmetikë për kafshët; Artikuj 

për tualetin; Preparate për paralarje të rrobave; Përgatitjet për lavanderi; Shkopinj pambuku 

për qëllime kozmetike; Pastat e dhëmbëve; Zbutës teksture; Preparate hekurosjeve 

[përdorimi i substancave nisheste]; Niseshte për qëllime lavanderie; Ngjyrues blu për 

lavanderi; Zbutës pëlhure për lavanderi; Fletët anti-statike tharëse; Ngjyrues blu për 

lavanderi; Lëngje për lavanderi; Agjentët e shpëlarjes për lavanderi; Topa për lavanderi që 

përmbajnë detergjent; Pluhur sapuni; Shtesa për lavanderi për zbutjen e ujit.  

4  Lëndë djegëse dhe ndriçues; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Suplementet e karburantit jo-

kimik; Vajrat për bojëra; Dyllë blete; Dyllë blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës; 

Biokarburantet; Karburant; Dritat e Krishtlindjeve [qirinjtë]; Qirinj me aromë; Qirinj të 

hollë; Llambat në formë fitili; Graso (Dyllë dhjamor) për lëkurë; Karburantit për ndriçim; 

Dritë nate [qirinj]; Parafinë; Graso (Dyllë dhjamor) për këpucë; Dyllë për ski; Kompozimet 

për kontrollimin e pluhurit; Dyllë ndriçues; Dyllë [lëndë e parë].  

5  Artikuj përthithës për higjienën personale; Ilaçe farmaceutike dhe natyrale; Pelena për 

foshnjat dhe persona që nuk arrijnë të përmbahen; Ushqim për fëmijë; Produktet higjienike 

femërore; Artikuj për aromatizim dhe pastrim të ajrit; Preparate dhe materiale 

diagnostikimi; Dezinfektantët dhe antiseptikët; Suplemente ushqimore dhe preparate 

dietike; Preparatet dhe artikujt higjenikë; Sapunë dhe detergjente mjekësorë dhe sanitarë; 

Suplemente dietike për kafshët; Preparatet dhe artikujt e kontrollit kundra insekteve; Fasha, 

veshje dhe aplikues mjekësor; Preparatet dhe artikujt dentare, dhe pasta dhëmbësh 

mjekësore; Laksativ; Preparatet për trajtimin e morrave [pediculicidet]; Sapun antibakterial; 

Antiseptikë; Pilula për reduktimin e oreksit; Ilaçe për qëllime njerëzore; Ilaçe për qëllime 

veterinare; Çaj astmatik; Pelena në formë mbathjesh për foshnjat; Qumësht formulë për 

foshnja; Pelena të foshnjave; Preparate banje për qëllime mjekësore; Fibër (Dietike -); 

Preparatet balsamike për qëllime mjekësore; Fashat për mjekim; Qetësues; Karamele 

mjekësore; Preparatet kimiko-farmaceutike; Shtatzënia (Përgatitjet kimike për 

diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike për qëllime 

veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitar; Deodorantë për 

veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; Sapun dezinfektues; 

Preparate diagnostikimi; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substancat 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; Preparate me albumin për qëllime mjekësore; Preparate enzimatike për qëllime 

mjekësore; Ilaç për uljen e temperaturës (Febrifuges); Preparate kundra insekteve 

fluturuese; Letër për kapjen e insekteve fluturuese; Kimikate kundra sporeve dhe 

kërpudhave [Fungicides]; Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura; Leukoplast; Ilaçe për 

djersitje në këmbë; Ilaçe me përbërje misri; Unazë me përbërje misri për kurimin e 

këmbëve; Larës për qentë [insekticide]; Insekticidet; Ilaç kundër insekteve; Lubrifikantë 

seksual personal; Kamfur për qëllime mjekësore; Pilula për qëllime farmaceutike; Kapsula 

për ilaçe; Çamçakëz për qëllime mjekësore; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore; 

Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimor për qëllime mjekësore; 

Solucione për lente kontakti; Locione për qëllime farmaceutike; Magnezi për qëllime 

farmaceutike; Minj (Përgatitjet për zhdukjen -); Pije të përshtatura për qëllime mjekësore; 

Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekësor; Çaj mjekësor; Preparate mjekësore 

për artikuj të tualetit; Pastë dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për foshnjat; Suplemente 

ushqimore minerale; Djegie (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve; 
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Kallot (Preparate për -); Preparate për pastrimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për 

banjat; Preparate të tekstileve kundra molës; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore; 

Suplemente ushqimore; Qetësues për nervat [Nervines]; Ngjitës nikotine për të lënë pirjen e 

duhanit; Vajra mjekësore; Tableta të tretshme për qëllime farmaceutike; Farmaceutikë; 

Preparate farmaceutike; Helm për minjtë; Tableta tymosëse; Preparate për pastrimin e 

lentave të kontaktit; Kuti mjekësore, portativ, të mbushura; Kremra për qëllime 

farmaceutike; Qetësues për gjumë [Soporifics]; Serume; Peceta higjienike; Kremra kundra 

djegies nga dielli; Peceta sanitare për kujdesin e gjirit; Tamponë; Banjë (Përgatitje 

terapeutike për -); Larës për kafshët [insekticide]; Herbicide; Preparate për zhdukjen e 

parazitëve; Larja vaginale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime mjekësore; Fasha, 

mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; Preparate veterinare; 

Preparate që përmbajnë vitamina; Ilaç për lythat; Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena; 

Pelena letre për personat që nuk arrijnë të përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme për 

personat që nuk arrijnë të përmbahen. Peceta ditore për personat që nuk arrijnë të 

përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme prej celuloze për personat që nuk arrijnë të 

përmbahen.  

6  Pajisje metalike; Kontejnerët, dhe transportimi dhe paketimi i artikujve, prej metali; 

Materiale ndërtesash, e ndërtimi dhe elemente prej metali; Paketimi, mbështjellja dhe lidhja 

e artikujve, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali; Tubacione, gypa dhe zorra, dhe 

pajisje për to, duke përfshirë valvulat, prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; 

Materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, për përdorim të 

papërcaktuar; Bulona, dado dhe fletuesi i bulonit, prej metali; Shenja dhe informacione dhe 

reklama, të metaleve; Bravë dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra arti të metaleve të 

zakonshme; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh prej metali; Ndërtime të metaleve; 

Materialet e ndërtimit të metaleve; Letra dhe numra të metaleve të zakonshëm, përveç llojit; 

Kontejnerë të metaleve [magazinimi, transporti]; Priza muri prej metali; Shtiza prej metali; 

Shenja dalluese (logo) prej metali të makinave; Figura metali të zakonshme; Figura të vogla 

metali jo të çmuar; Fletë metalike për mbështjellje dhe paketim; Tapet për pastrimin e 

këpucëve te pragu i derës; Zile; Grepa metalike; Rrjetat metalike për ndalimin e hyrjes së 

insekteve në ambient; Kapëse metalike të kabllove; Kutitë e metaleve të zakonshme; 

Kazanë metalikë; Varëse metalike rrobash; Pajisje metalike për mobilie; Tabela prej metali; 

Numra shtëpish, jo-ndriçuese; Tabela me mbishkrime prej metali; Vida prej metali; Lidhjet 

e tensionit; Kapëse prej metali për mbylljen e çantave.  

7  Pajisjet për pastrim të jashtëm; Makineri, mjete dhe aparate për fiksim dhe shtrëngim; 

Trapan me korrent dhe vida shpuese; Makineri për hekurosje dhe hekurosje me avull; 

Makineritë e shtypjes dhe libërlidhjes; Gjeneratorë energjie; Makineri fshirjeje, pastrim, 

larëse dhe lavanderie; Makineritë dhe aparatet e bujqësisë, kopshtarisë dhe pylltarisë; 

Makineritë dhe aparatet për përgatitjen dhe përpunimin e ushqimit dhe të pijeve; Makineri 

dhe mjete për trajtimin e materialeve, dhe për prodhimin; Pompat, kompresorët dhe 

ventilatorët; Aparat për lidhjen e tufave të barit të thatë; Makineri shpuese; Makineritë për 

prerjen e bukës; Furça për fshesat me korrent; Furça [pjesë të makinerive]; Makineri për 

pastrim me avull; Hapësit elektrikë të kanoçeve; Shtrydhës elektrik të lëngjeve të frutave; 

Shtypës elektrik frutash për përdorim shtëpiak; Prerës perimesh, perimet e prera në formë 

spirale, elektrike; Përpunues elektrik ushqimi;  

Thika elektrike; Përzierës elektrik, për qëllim përdorimi në shtëpi; Grirëse kuzhine, 

elektrike; Makineri dhe aparate për lustrim [elektrike]; Pastrim (Makineri dhe aparate për -
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), elektrike; Përpunuesit e ushqimit, elektrike.  

8  Fiksimi dhe bashkimi i mjeteve; Mjete higjienike dhe bukurie, për njerëzit dhe kafshët; 

Mjete për prerje të flokëve dhe pajisje për heqjen e qimeve; Pajisjet për stilimin e flokëve; 

Çekiç, çekiç druri; dhe çekan farkëtari; Vegla dore dhe pajisje për trajtimin e materialeve si 

dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtjen; Vegla dore për ndërtim, riparim dhe 

mirëmbajtje; Vegla dore për prerje, shpime, bluarje, mprehje dhe trajtim sipërfaqësor; 

Vegla manikyri dhe pedikyri; Brisk rroje; Veglat e bujqësisë, kopshtarisë dhe të pamjes së 

peizazhit; Pajisje për përgatitjen e ushqimit, thika kuzhine dhe vegla prerëse, takëm për të 

ngrënë; Veglat e artit të trupit; Sqeparë; Thika xhepi [bisturi]; Gërshërë për krasitje 

(tëharrje); Shpuesit e murit; Pjastër; Sete manikyri, elektrike; Bërës elektrik gërshetash; 

Limë thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike ose jo-elektrike; Prerëse flokësh për 

përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; Shkëlqyes për thonjtë, elektrike ose jo-

elektrike; Pajisjet e depilimit, elektrike dhe jo-elektrike; Takëme tavoline [thika, pirunë dhe 

lugë]; Çantë brisku rroje; Limë [mjetet]; Prerëse milimetrik [mjete dore]; Pastrues së 

frutave nga farat; Pirunë për tavolinë; Thika të harrjeje; Gërshërë të harrjeje; Prerës në feta 

për perimet; Qërues perimesh [mjete dore]; Vegla kopshti, dore; Pajisje dore për dredhjen e 

flokëve; Prerëse dore për perimet, perimet e prera në formë spirale; Gërshërë të mëdha për 

t’i dhënë formë kufijve gjatë krasitjes; Vegla dore, për përdorim dore; Gërshërë për krasitje 

lëndine [instrumente dore]; Mjete për krasitje (për qethje) [instrumentet e dorës]; 

Instrumente lëmuese (pastrimi) [instrumente dore]; Spërkatësit e insekticideve [mjete dore]; 

Grabujë [mjete dore]; Instrumentet e mprehjes Thika qeramike; Mandolina e kuzhinës; 

Vegla shpuese [mjete dore]; Pincë për prerje [mjete dore]; Lugë; Set manikyri; Thika; Lima 

gjilpërë; Limë thonjsh; Prerës kutikulash; Prerëset e thonjve; Hapëse të kanoçeve, jo 

elektrike; Prerëse për vezët, jo-elektrike; Prerëse djathi, jo-elektrike; Takëme; Prerëset e 

picave, jo-elektrike; Prerësit e frutave në segmente; Mbledhësit e frutave [mjete dore]; 

Komplete pedikyri Pincetë; Brisk rroje; Tehu i briskut rroje; Kuti për rroje; Sharra [mjete 

dore]; Lopata [mjete dore]; Gërshërë; Mjetet e prerjes [mjete dore]; Çelës dadosh; Spatuli 

[mjete dore]; Lopata në formë drejtkëndore; Lugë plastike, pirunë tavoline dhe thika 

tavoline; Lugë për fëmijë, pirunë tavoline dhe thika tavoline; Prerësit e kutive; Copëtues 

[thika]; Sheshe [mjete dore]; Pincë.  

9  Instrumentet matëse të distancës dhe dimensioneve; Alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; 

Pajisje input/output, përshtatur për përdorim me kompjuter; Aparate, instrumente dhe 

kabllot për energji elektrike; Aparatet dhe instrumentet për kontrollin e energjisë elektrike; 

Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisje audio 

dhe marrës radio; Përmbajte të regjistruara; Përmbajtje të mediave; Syze, syze dielli dhe 

lente të kontaktit; Komponentët dhe pjesët e kompjuterit; Pajisjet e ruajtjes së të dhënave; 

Pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe aksesorë (elektrike dhe mekanike); Komponentë 

elektrikë dhe elektronikë; Instrumentet matëse të peshës; Kabllo dhe tela; Pajisjet e 

komunikimit; Syze korrektuese; Matja, zbulimi dhe monitorimi i instrumenteve, treguesve 

dhe kontrollorëve; Pajisje që shërbejnë për lundrim, udhëzim, gjurmim, shënjestrim dhe 

përcaktim të hartave; Pajisjet optike, përforcues dhe korrektorë; Pajisjet e komunikimeve 

point-to-point (nëpërmjet pikave fundore); Pajisjet e sigurisë, ruajtjes, mbrojtjes dhe 

sinjalizimit; Syze dielli; Pajisjet e zhytjes; Instrumentet matëse të temperaturës; 

Instrumentet e monitorimit; Instrumentet matëse kohore (pa përfshirë orët e murit dhe orët 

e dorës); Alarmet; Filma mbrojtës të përshtatur për smartphones (telefonat inteligjentë); 

Kuti kryqëzimi [energjia elektrike]; Pajisje monitorimi për fëmijë; Peshore për fëmijë; 
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Peshore banje; Disqe kompakte [memorie read-only (vetëm me lexim)]; Disqet (Kompakt -

) [audio-video]; Skeleti i syzeve; Syze; Peshore me letër; Korniza fotografike digjitale; 

Stacionet digjitale të motit; Kasetofon DVD; Lexuesit elektronikë të librave; Akumulatorë, 

elektrike; Adaptorë elektrikë; Bateri elektrike; Bashkues elektrike; Pajisjet matëse, 

elektrike; Komulacion (Aparat elektrik për -); Kambana elektrike të derës; Kabllot 

elektrike; Kamera; Batanije zjarri; Fikës zjarri; Set radiotelefoni; Mbështjellëse për 

smartphone; Mbështjellëse kompjuterët tabletë; Bilbilet e qenve; Hidrometrat; Lentet e 

kontaktit; Kufje; Karikues për bateritë elektrike; Stacionet e karikimit për automjetet 

elektrike; Çanta për laptopë; Çanta të përshtatur për laptopë; Altoparlantë; Bokse për 

dëgjim; Magnet; Syze zmadhimi; Tabela ndriçuese; Rrjetet e energjisë elektrike (Materialet 

për -) [telat, kabllot]; Centrot e mouse-ve; Aparat matës; Instrumentet matëse; Mikrofona; 

Mediat optike të të dhënave; Metra parkimi; Detektorët e tymit; Radio; Kohëmatësi vezë (i 

kuzhinës) [orët e rërës]; Çelësa, elektrikë; Kokore; Maska mbrojtëse; Lente Selfie; Shkop 

për selfie [monopodët me dorë]; Syze sportive; Stenda për aparat fotografik; Tripodat e 

kamerës; Priza elektrike; Adaptorët e udhëtimit për priza elektrike; Priza të lëvizshme; 

Priza treshe; Priza me telekomandë; Mbështjellëse prizash elektrike; Llogaritëse xhepi; 

Maska të zhytjes; Aparat që tregojnë temperaturën; Termometra, jo për qëllime mjekësore; 

Aparat për kontrollin e temperaturës; Bartësit e regjistrimit të zërit;Media Player portativë; 

Lente zmadhimi për dyer; USB flash drives; Aparat zmadhues [fotografi]; Aparatet dhe 

instrumentet e vëzhgimit; Peshore; Aparatet dhe instrumentet e peshimit; Trekëndëshat 

paralajmëruese të automjetit; Nivelet e flluskës; Anemometra; Çelësat e kohës, automatike.  

10  Pajisjet diagnostikuese, ekzaminimi dhe monitorimi; Pajisjet kontraceptive; Pajisjet për 

mbrojtjen e dëgjimit; Ndihmuesit për ushqim dhe biberonët; Aparat masazhi; Veshje 

mjekësore; Aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe veterinare; Pajisje fizioterapie dhe 

rehabilitimi; Ndihma për seks; Proteza dentare; Pajisjet dentare; Analizues për përdorim 

mjekësor; Unazat e anti-reumatizmit; Mbajtëse dore për përdorim mjekësor; 

Sphygmomanometera; Aparat diagnostikues për qëllime mjekësore; Qese akulli për qëllime 

mjekësore; Fashë, elastike; Doreza për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime 

mjekësore; Thika; Çanta dushi; Rrobat e kompresionit; Paterica; Fasha ftohëse për qëllime 

të ndihmës së parë; Lidhëse ftohëse për qëllime mjekësore; Doreza për masazh; Aparat dhe 

instrumente mjekësore; Gota menstruale; Pompat e gjirit; Aspiratorët e hundës; Kunjat e 

veshëve; Bllokuese veshi [pajisjet për mbrojtjen e veshëve]; Artikuj ortopedikë; Fasha për 

nyejt, anatomike; Këpucë orthotike; Bazamente të brendshme këpucësh, ortopedike; 

Matësa pulsi; Biberona për foshnjat; Lodra seksi; Termometra për qëllime mjekësore; 

Korse shtatzënie;Çarçafë në rast nevojash peronale; Rripa hipogastrike; Aparatet dhe 

instrumentet veterinare; Aparat vibrimi; Aparatet dhe instrumentet dentare; Pastruesit e 

gjuhës; Prezervativët.  

11  Ndezës; Ndriçuese dhe reflektorë të ndriçimit; Furnela, bojlerë dhe ngrohëse; Sistemet 

HVAC (ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar); Pajisjet e ngrohjes, ventilimit dhe 

kondicionimit dhe pastrimit (ambient);Pajisje për gatim ngrohje, ftohje dhe trajtim të 

ushqimeve dhe pijeve; Pajisje frigoriferike dhe ngrirës; Pajisjet e pastrimit të ajrit; Pajisje 

për ngrohje dhe tharje personale; Instalime sanitare dhe për banjë dhe instalime hidraulike; 

Burime, çezma dekorative, sistemet e spërkatjes dhe ujitjes; Pajisje për skarë; Aparat dhe 

instalimet e ndriçimit; Llamba; Ngrohës shtrati; Makinat për prodhimin e bukës; Thekëse; 

Pllakat e pjekjes; Dushe; Makineritë dhe aparatet e akullit; Veshje të nxehura elektrikisht; 

Çorape, të nxehura elektrikisht; Ngrohës, elektrikë, për mbushjen e shisheve; Pajisje me 
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avull të ushqimit, elektrike; Dritat, elektrike, për pemët e Krishtlindjeve; Tiganët elektrikë 

të thellë; Llamba, poça, elektrikë; Ibrikë kafeje elektrike; Mjete gatimi, elektrike; Llamba 

elektrike; Pishtarë elektrikë; Çikrikë, elektrike; Pishtarë flakërues; Priza për dritat elektrike; 

Pajisjet e pjekjes; Tharësit e flokëve [tharësit]; Batanije, elektrike, jo për qëllime 

mjekësore; Aparat për ngrohje dhe ftohje për shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta; 

Instalimet e ajrit të kondicionuar; Freskueset e kondicionimit të ajrit;Furrat qeramike; 

Unazat e gatimit; Frigoriferë; Enë frigoriferike; Fenerë për ndriçim; Drita për zbukurime 

festive; Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; Aparat për ftohje të ajrit Tharëse; (Air -); 

Furra në mikrovalë; Multicookera; Llambat me vaj; Reflektorët e llambave; Llambat e 

dyshemesë; Pishtarë që varen në tavan; Ulëse tualeti; Filtra për ujë të pijshëm; Aparat për 

tharje; Freskueset e kondicionimit të ajrit; Shishe me ujë të ngrohtë; Ngrohësit e ujit 

[aparatet]; Kaldaja me ujë të ngrohtë.  

12  Automjete dhe mjete transporte; Pjesë dhe pajisje për automjete; Pjesë dhe pajisje për 

automjete tokësore; Automjete tokësore, dhe mjete transporti; Pajisjet e anti-vjedhjes, 

sigurisë dhe pajisjet për automjete; Mbulesa për karrocë; Çanta të përshtatur për karrocat; 

Mbështetëse të montuara për karroca; Rimorkiot [automjetet]; Rimorkiot për transportin e 

biçikletave; Mbulesa për shulat e biçikletave; Pajisjet kundër vjedhjes për automjetet; 

Karroca për supermarket [karrocat të vogla, (Am.)]; Biçikleta; Helika për rrotat e 

biçikletave; Zilet e biçikletave; Kosha përshtatur për biçikleta; Pompa për biçikleta; 

Rimorkiot e biçikletave (riyakah); Gomat e biçikletave [goma]; Shula për biçikleta; Çanta 

përshtatur për biçikleta; Bagazhet për automjetet; Karroca; Karroca për fëmijë; Mbulesa për 

karrige me rrota; Karrige me rrota; Skuter [Scooters] [automjetet].  

14  Statuja dhe Figurina, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë të 

çmuar, ose imitimet e tyre; Ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar 

ose gjysmë të çmuar, ose imitime të tyre; Bizhuteritë; Unaza dhe zinxhirë për çelësa, dhe 

hajmali për të; Kutitë e xhevahireve dhe kutitë e orëve; Gurë të ndryshëm të çmuar; perlat 

dhe metalet e çmuara, dhe imitimet e tyre; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Stoli prej 

metalesh të çmuar; Hajmali për zinxhirët e çelësave; Kunjat për bizhuteri; Byzylykë të bëra 

nga tekstile të qëndisura [bizhuteritë]; Byzylykë [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orët e dorës; 

Xhevahiret e qelibarit të verdhë; Karfica zbukuruese [bizhuteritë]; Buste prej metalesh të 

çmuara; Gurë të çuar; Kronografë [orë]; Kronometra; Kronoscope; Stoli Cloisonné; Fije me 

metal të çmuar [bizhuteritë];Gurë të çmuar; Orë dhe orë dore, elektrike; Figurina prej 

metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar dhe lidhjet e tyre në aliazh; Gjetjet e 

bizhuterive; Ornamente; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Varëse [stoli]; Kutitë 

e metaleve të çmuara; Zinxhirë [bizhuteri]; Lidhëset e kollareve; Kapëset e kollareve; 

Kryqet si stoli; Kryqet prej metalesh të çmuara, përveç xhevahireve; Punimet e artit të 

metaleve të çmuara; Rruaza për të bërë bizhuteri; Monedha bakri; Lidhëset e dorashkave; 

Medalje; Medaljone [stoli]; Misbaha [tespihe] Monedha; Vathë; Perlat e bëra nga ambroidi 

[amberi i shtypur]; Perla [stoli]; Kutitë e prezantimit për orët; Kuti prezantimi për bizhuteri; 

Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të 

përpunuara; Tespihe; Unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël dhe dekorative]; Bizhuteri 

ne formë hajmalie;Kapëse zbukuruese; Mbajtëse  bizhuterish; Kuti bizhuterish; Xhevahire 

të kapelës; Xhevahire këpucësh; Bizhuteri; Fije argjendi [stoli]; Orë diellore; Argjendi i 

pastruar [tela argjendi]; Unaza të ndarë prej metali të çmuar për çelësa; Statujat nga metale 

të çmuara; Kohë matëse; Bizhuteri transparente  [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Orë dore; 

Orë muri; Rripa të orës; Varëse në formë lavjerrësi [Për ora]; Zinxhirë për orën; Argjend, i 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

340 

 

papastër ose i përpunuar; Kapëse për bizhuteri; Orë alarmi; Instrumentet kohore.  

16  Mbajtës të parave; Libra; Makineritë e zyrës; Dekorimi dhe materialet e artit dhe 

mediat; Pajisjet e printimit dhe libërlidhjes; Mjete për printim; në veçanti revista të 

konsumatorëve dhe futjeve të reklamave; Materialet filtruese të letrës; Albumet e 

fotografive dhe albumet e koleksionistëve; Ngjitëse për qëllime zyre ose shtëpiake; Mjetet e 

korrigjimit dhe fshirjes; Artet; veprat artizanale dhe pajisjet e modelimit; Vepra arti dhe 

figurinat e letrës dhe kartonit si dhe modelet e arkitektëve; Mjete edukative; Letër dhe 

karton; Letër Industriale dhe karton; Artikuj shkrimi dhe aksesorë për qëllime arsimore; 

Mjetet e shkrimit dhe vulosjes; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen 

e letrës kartonit ose plastikës; Qese të mbeturinave prej letre ose plastike; Letra të lagura 

per heqjen e make-up-it; Rub down transfero (Transferimi i ngjitëseve me transferim); 

Pllakat e adresave për makineritë e adresimit; Vulat e adresave; Makineritë e adresimit; 

Dosje për letra; Dosje të dokumenteve [shkrimi]; Fletore me ngjitëse; Kalendarë; Kartat e 

njoftimeve [shkrimi]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele 

arkitektonike; Tabela të llogaritjeve; Rrip dore për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit; 

Atlase; Ngjitëse [shkrimi]; Mbajtësit e parave; Parulla letre; Preparate njomjeje 

(Moisteners) për sipërfaqet e ngjyrosura [kërkesat e zyrës]; Materiale për në zyrë (kabinete 

për -) [kërkesat e zyrës]; Centro për gotat e birrës; Foto; Mostrat biologjike për përdorim në 

mikroskopi [materialet mësimore]; Projekte; Lapsa; Mbajtësit e lapsave; Plumb për laps; 

Blloqe [shkrimi]; Broshura; Top i rëndë xhami që të mos marrë era fletët; Mbajtëse letrash 

në tavolinë; Letër shkrimi; Broshura; Mbajtëse të pjesës fundore të librave; Materiale për 

zyrë; Kapëse letrash; Fletë me figura të animuara; Kapëse për mbajtësit e distinktivëve me 

emra [mjetet e zyrës]; Mbajtëse rrotull për mbajtësit e distinktivëve me emra [mjetet e 

zyrës];  Libra të animuar; Mbështjellëse plastike i gjerë, për paketim; Diagrame; Mbajtësit e 

dokumenteve [shkrimi]; Fletë me bojë për duplikatorët; Fletë të trasha për printer, jo prej 

tekstili; Lloji i shtypjes; Mbështjellës [letër shkrimi]; Makina shkrimi; Mprehësit e lapsit, 

Elektrike apo jo-elektrike; Vula me shenja dalluese; Etiketa të letrës ose kartonit; Kuti me 

fletë me figura; Letra dekorative; Flamuj të letrës; Dosje [shkrimi]; Shirita me bojë; 

Cilindra për bojëzimin e shiritave; Disqe me bojëra uji (Artistët); Kutitë e bojës; Mbajtësit e 

bojës; Mbajtësit e stilolapsave; Kapëset e stilolapsave; Kuti për stilolaps; Stilolapsa 

[materialet e zyrës]; Fshirëse të stilolapsave; Fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose 

plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina prej letre maché; Figurina 

[statuja] prej letre maché; Letër filtrimi; Mbështjellëse, fasha për gishtat [materialet e 

zyrës]; Xhama issing për shkrime apo për qëllime shtëpiake; Mbështjellëse të shisheve prej 

letre ose kartoni; Lëngje korrigjuese [materialet e zyrës]; Fletushka; Plastik për 

mbështjellje; Fletë prej celuloze së rikuperuar për mbështjellje; Modeli i argjilave (humus 

për -) [materialet e artistëve]; Fotografi [të shtypura]; Foto-gdhendje; Stilografë; 

Mbështjellëse prej letre ose kartoni; Fletë muzike, partitura në formë të printuar; Kuponët e 

shtypur; Mbajtëse për klasifikimin dhe numërimin e parave; Harta gjeografike; Piktura 

[foto], me kornizë ose pa kornizë; Libra me këngë; Globe; Karta përshëndetëse; Prezantime 

grafike; Printime grafike; Riprodhime grafike; Gdhendja e pllakave; Gdhendje; Gjilpëra për 

gdhendje; Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Llastiqe për zyra; 

Ngjitëse e trashë[zyrë]; Ngjitëse për qëllime shkrimi; Mbajtësit e distinktivëve të emrit 

[materialet e zyrës]; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Manualet [të dorës]; Pajisjet e 

etiketimit të dorës; Mbështetëse dore për piktorët; Kapëset e fletëve [materialet e zyrës]; 

Hektografe; Seksione histologjike për qëllime të mësimdhënies; Letër prej pjesëve të vogla 
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të drurit; Dërrasë prej pjesëve të vogla të drurit [zyrë]; Zarfet [letër shkrimi]; Kutitë e 

kapakëve të kartonit; Filtra (Kafe letre -); Kalendarë; Centro të vogla prej letre; Kartat për 

radhitjen e dokumenteve; Karta; Etiketat për kartat e indeksit; Cilindra prej kartoni; 

Katalogë; Ngjitëse për zyra ose për qëllime shtëpiake; Fotografi montimi (Aparat për -); 

Ngjitëse dhe ngjitëse të tjera për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Ngjitëse për zyra ose 

për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shiritat ngjitës -) [materialet e zyrës]; Kapëse të 

fletëve; Qese për gatim me mikrovalë; Letër karboni; Letër kopjimi; Korrektor [materialet e 

zyrës]; Bojë korrigjuese [heliografi]; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave; 

Kapakë për stilolapsa me kapakë; Vizore franceze, që përdoret për vizatimin e vijave të 

lakuara; Grykashkë prej letre; Grykashkë me mëngë, prej letre; Materiale mësimore dhe me 

instruksione (përveç aparatit); Të tjera për zyra ose për qëllime shtëpiake; Markera për 

librat; Letër ndriçuese; Letra çeliku; Punime litografike të artit; Përforues të zyrës; 

Përforues të zyrës; Kartat e shpuara, shtypura për makinerinë Jacquard; Letra absorbuese; 

Lidhës për blloqe; Letër paketuese me flluska (plastike -) për ambalazhimin ose paketimin; 

Penelat e piktorëve; Telajo për pikturë; Tavalloz për piktorë; Furça për bojaxhi; Penela; 

Kavaletat e piktorëve; Shkumësa markues; Stilolapsa markues; Krehra gdhendës; Fleta me 

figura; Mbajtësit e plumbit të lapsit; Paste për modele; Materialet e modelimit; Argjil për 

modelim; Dyllë për modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse muzikore; 

Shtypësit e kartës së kreditit, jo-elektrike; Treguesit e skemave [chart pointers], jo 

elektronike; Blloqe shënimi; Kapëse letrash; Aparatura numerike; Oleografe; Dosje 

[materiale për zyrë]; Pantografe [mjete vizatimi]; Letër; Letër Xuan për piktura dhe 

kaligrafi kineze; Letër për makineritë regjistruese; Materiale zyre; Shirit prej letre; Fleta 

[zyrë]; Peshqirë për fytyrën prej letre; Peshqirë për duart prej letre; Letra mâché; 

Mbështjellëse prej letre për vazot e luleve; Hapësit e zarfeve; Fjongo prej letre; Prerësit e 

fletëve [zyrë]; Peceta tavoline prej letre; Shami prej letre, Trasta; Mbështjellësit ngjyrë gri 

të librave; Mbulesat e sirtarëve prej letre, të parfumuara ose jo; Pastel; Gjurmim modeli; 

Pëlhurë gjurmuese për krijimin e formave në copë; Letër gjurmuese; Letër pergamene; 

Vula [stampa]; Postera; Tabela reklamuese prej letre ose kartoni; Qese plastike për 

jashtëqitjet e kafshëve; Centro prej letre; Materiale paketuese prej letre ose kartoni; 

Portrete; Kartolina; Broshura [Prospectuses]; Produkte fshirëse; Goma, fshirëse për zyra; 

Fshirëse metalike [shields]; Gdhendëse; Libra me përmbledhje financiare; Mbështjellëse 

për pasaportë; Letër orizi; Dërrasa për vizatim; Gjilpëra për qëllime shkrimi dhe vizatimi; 

Stilolapsa për vizatim; Gjilpëra me kokë për në mur; Vizore ne formë T-je për vizatim; 

Buletine; Indekse; Kuti kremi prej letre; Letra jo vetëm për lojë; Shtresa absorbuese prej 

letre ose plastike për paketimin e ushqimit; Letra me figura; Kuti prej kartoni ose letre; 

Portofol për çeqe; Lapsa prej gurit të butë; Gurë të butë për shkrim; Tabela shënjuese prej 

letre ose kartoni; Vula për letra; Shkumësa të rrobaqepësve; Zarfe me figura; Modele 

qepjesh për rroba; Penë; Mbajtëse boje; Instrumente shkrimi; Libra për shkrim ose vizatim; 

Shkumës për shkrim; Kuti shkrimi [zyrë], Materiale shkrimi; Furça shkrimi; Centro 

tavoline; Botime të printuara; Mjete shkollore; Pjata me figura; Kapëset që mbajnë faqet e 

librit të ndara; Ngjitëse letër për zyrë ose qëllime shtëpiake; Korniza për kompozime, 

piktura [printim]; Rafte; Dyllë për vulosje; Makineri vulosjeje për zyra; Kompozime për 

vulosje për qëllime zyre; Ngjitëse për vulosje të zarfeve;Vula; Letër argjendi; Shkumësa në 

formën e llakut; Mbajtëse fotografish; Stilolapsa prej çeliku; Ngjitëse me përbërje 

niseshteje për zyra ose qëllime shtëpiake; Vula; Mbajtëse të vulave; Kuti të vulave; Kuti me 

bojë; Mbajtëse të vulave; Gdhendje; Dizajne të qëndisura; Bojë; Shishe boje; Kuti boje; 
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Mbulesa tavoline prej letre; Mësallë prej letre; Takëm tavoline prej letre; Letër higjienike; 

Sete printimi, portative [zyrë]; Transparentë për printimin e fotografive [zyrë]; Bojë 

indiane; Makineri për vulosjen e zarfeve, për zyra; Centro prej letre; Trasta [zarfe, çanta] 

prej letre ose plastike, për paketim; Materiale paketimi me përbërje niseshteje; Letër 

ambalazhimi; Aparate dhe makineri Mimeografe; Vizore katrore për vizatim; Aparat për 

errësimin e fotos; Shtresa viskoze për ambalazhim; Letra me dyll; Dërrasa të zeza; Letër 

zbukuruese [Washi]; Materiale vizatimi; Blloqe skicimi; Sete për vizatim; instrumente për 

vizatim; Lapsa prej qymyr druri; Vizore në formë trekëndore për vizatim; Katrorë për 

vizatim; Orare të printuara; Revista; Gazeta; Makineri për copëtimin e letrës për përdorim 

zyre; Kapëset e fletëve; Numra; Etiketë puroje; Kompase për vizatim; Kuti për ruajtjen e të 

dhënave të biznesit dhe personale; Libra me adresa; Pllaka me adresat; Mprehës për lapsa 

kozmetikë.  

17  Artikuj dhe materiale izoluese termike; Artikuj dhe materiale për hidroizolim dhe 

kundra lagështisë; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Vulosjet, ngjitësit dhe 

mbushësit; Polimer elastik (Elastomer); Artikuj dhe materiale parandaluese dhe rezistente 

ndaj zjarrit; Role ngjitëse, shirita, breza dhe ambalazhues; Artikuj dhe materialet të izolimit 

dhe pengesave; Materialet e restaurimit dhe riparimit të gomave; Materialet absorbuese dhe 

paketuese, amortizuesit e dridhjeve; Aranzhimet e luleve (Mbështetje me shkumë për -), 

[produkte gjysmë të gatshme]; Paketimet e përbashkëta; Shirita ngjitës; Kompozime izolimi 

nga ambienti i jashtëm (Weatherstripping); Materialet izoluese; Unaza bllokuese ; Shiritat 

ngjitës kundra thatësirës; Fije elastike, jo për përdorim në tekstile; Bllokuese e dritareve 

prej gome; Izolimi i ndërtesave nga lagështia (Substancat për -); Materiale izoluese 

refraktare; Materiale filtruese prej shkumës plastik gjysmë të përpunuar; Mbështjellëse e 

celulozës së rigjeneruar, përveç atyre për paketim; Bllokues për nyje; Zorrë të ujit për 

kopshtin; Mbulesa anti-dritë për dritare [Mbulesa të lyer]; Kapak gome për kavanoza; Fije 

prej gome, jo për përdorim në tekstile; Sahate prej gome; Materiale gome; Absorbues 

cilindrik prej gome; Unaza prej gome; Litarët e gomës; Tapa gome; Izolatorë; Izolatorët për 

rrjetet elektrike; Bojëra izoluese; Ngjitëse izoluese; Shtresa izolues; Llak izolues; Pëlhura 

izoluese; Izolimi (Fletë metalike për -); Doreza izoluese; Materiale izoluese; Vajra izolues; 

Letër izoluese; Stuko; Shirita ngjitëse, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose 

shtëpiake; Mbështjellëse plastike, jo për ambalazhim; Fijet e materialeve plastike, jo për 

përdorim të tekstilit; Tubat të kanavacës; Materiale paketuese prej gome ose plastike; 

Materiale izoluese kundër zhurmave; Tuba prej materialit të tekstilit; Tubat fleksibël, jo 

prej metali; Ngjitëse letër, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake; 

Plastika gjysmë të përpunuara; Rrëshirë sintetike [produkte gjysmë të gatshme]; Rrëshirë 

akrilike [produkte gjysmë të gatshme];Bllokueset e dyerve prej gome; Lavatrice prej gome 

ose fibra të vullkanizuara [fibra]; Trasta [zarfe, çanta] prej gome, për paketim; Çarçafë 

viskoze, përveçse për paketim; Materialet jo-përçuese për mbajtjen e nxehtësisë; Paketimet 

e papërshkueshme nga uji; Mbulesa.  

18  Valixhe, çanta, portofola dhe mbajtëse të tjera; Çadra dhe Çadra dielli; Bastunë; Çanta 

drejtkëndore; Mbajtëse kanguri për fëmijët; Mbajtëse të lidhshme për fëmijët; Çanta për 

plazh; Veshje për kafshë; Shkop për alpinistët; Portofola; Çanta për kampist; Mjete per 

femije; Shtresa për kafshë; Çanta drejtkëndore attaché; Kuti prej lëkure; Çanta në formë 

rrjete për pazar; Çanta për Pazar; Çanta me rrota për pazar; Etiketa prej lëkure; Mbulesa, 

prej lëkure për susta; Skelet për çadra dhe çadra të diellit; Trasta ne formë katrore; Bastunë; 

Çanta dore; Etiketa për valixhe; Veshje për kafshë; Qafore për kafshë; Valixhe; Doreza për 
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valixhe; Çanta dore; Doreza për çanta; Çanta për kapele pre lëkure; Çanta (Lojëra-) 

[aksesorë për gjueti]; Kuti për letra lojërash; Kuti prej lëkure; Kuti prej fibrash të 

vullkanizuara; Çanta për mbajtjen e kostumeve për udhëtim; Valixhe dore; Valixhe me 

rrota; Kompresor për amortizimin e goditjeve, e përshtatur për valixhe; Valixhe metalike; 

Mbajtëse kartash krediti [Portofola]; Lidhëse, për të lidhur fëmijët; Fije lëkure; Rripa 

(Lëkurë-); Imitime të lëkurës; Lidhëse lëkure prej qentë; Lëkurë artificiale; Rripa lëkure; 

lidhëse këpucësh (Lëkurë-); Çanta veglash, bosh; Maska për qentë; Pjesë lëkure për 

mobilie; Mbulesa prej lëkure për mobilie; Pëlhurë prej pambuku [imitim i lëkurës]; Valixhe 

me motor; Valixhe me muzikë; Çanta [Japoneze për në shkollë]; Çadra; Doreza për çadra; 

Portbagazhe për udhëtim; Sete për udhëtim [veshje prej lëkure]; Çanta për udhëtim; Çanta 

shpine; Doreza për çanta; Lidhëse për patina; Mbajtëse çelësash;Çanta shpine; Mbulesat e 

çadrave; Lidhëse, rrip lëkure për kraharorin; Paterica në formë tavoline; Çadra dielli; Çanta 

sporti; Doreza bastuni; Blloqe për konferenca; Çanta të thjeshta praktike; Tefillin [një kuti 

të vogël prej lëkure që përmban tekstet hebraike]; Doreza për mbajtjen e qeseve; Trasta 

[zarfe, çanta] prej lëkure për paketim; Kuti për kartat e biznesit; Bastunë.  

20  Vida, jometalike; Fiksuesit e kabllove, lidhësve dhe mbajtësit e kabllove, jometalike; 

Fiksuesit e tubave, lidhësve dhe mbajtësve, jo-metalikë; Kuti, dhe kapakët dhe mbajtësit e 

tyre, jometalike; Kapakë për enë, jometalike; Strehim dhe shtretër për kafshë; Kuti postare, 

jo etalike; Ekrane dhe stenda, jometalike; Arka, dhe mbajtëse arkash, jometalike; Varëse 

rrobash, Mbajtëse rrobash [mobilie]; dhe varëse muri; Kosha jometalike; Shkallë dhe 

shkallët e lëvizshëm, jometalike; Mobilie dhe orendi; Korniza; Manekinë të rrobaqepësve; 

Dryna dhe çelësa, jometalikë; Pasqyra,(xham me argjend); Statuja, figurina, vepra të artit, 

dhe ornamente dhe zbukurime të bëra nga materiale të tilla si druri, dylli, suva, ose plastika, 

të përfshira në klasë; Fuçi jometalike; Doreza për dyer, porta dhe dritare, jometalike; 

Valvula, jometalike; Djep për foshnjat; Shtretër; Ballat e krevatit; Mbulesa, përveç lirit; 

Koshere bletësh; Korniza fotografish; Vazo lulesh; Kontejnerë metalikë, jo prej metali; 

Kuti postare, jo prej metali ose murateri; Kuti me dru ose të plastik; Mbajtëse libras, 

[mobilie]; Rafte librash; Rafte të bibliotekave; Mbajtëse furçash; Buste prej drurit, dylli, 

suva ose plastik; Dyshekë për kampim; Kolltukë; Kontejnerë, jo prej metali, [magazinim, 

transport]; Dekore prej plastike për produktet ushqimore; Kunja, jo prej metali; Upa, jo prej 

metali; Ulëse dushi; Sirtarë për kabinete dokumentesh [mobilie]; Etiketa plastike; Rafte 

mobiliesh; Brava, jo prej metali, për automjete; Dërrasë fuçie; Fuçi jometalike; Fuçi të 

vogla, jo prej metali; Çezma, jo prej metali, për kazanë; Pajisje të dritareve jo metalike; 

Bllokuese të dritareve, jo prej metali ose prej gome; Lidhëse, jo prej metali, për dritare; 

Bulonat e montimit (jometalike); Punime arti prej druri, dylli, suva ose plastik; Shporta për 

peshkim; Shtiza flamuri, jo prej metali; Tapa shishesh jometalike; Mbajtëse shishesh; Tapa 

druri për shishe; Shishe prej druri; Kapakë druri, jo prej metali; Varëse jo prej metali; 

Dërrasë mishi [tavolina]; Mobilie ndarëse qe qëndrojnë në këmbë; Mbajtëse arkash me 

rrota jo prej metali; Varëse muri jo prej metali; Varëse perdesh; Mbajtëse perdesh, jo prej 

materiali tekstil; Unaza të perdeve; Kashtë e përpunuar; Krehër dylli për koshere bletësh; 

Rafte pjatash; Rafte armësh; Kosha për transportin e sendeve; Varëse për banjë, jo prej 

metali; Pasqyra dore [pasqyra tualeti]; Varëse çantash, jo prej metali; Mbajtëse peshqirësh, 

të fiksuar, jo prej metali; Dollap për peshqirët; Arka; Numra shtëpish, jo prej metali, jo-

ndriçuese; Brirë të drerit; Stola; Shirita prej druri; Role prej druri për fill, mëndafsh, 

spango; Hojë; Brirë, të punuar ose gjysmë të punuar; Mbulesa (veshje-); Mbajtëse 

kapelash; Kafaze për kafshët shtëpiake; Byzylykë identifikues, jo prej metali; Etiketa 
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jometalike për qentë; Blindues të brendshëm, tekstil për dritaret; Dyshekë gjumi me ajër; 

Kapëse metali; Rrjeta rreth oxhakut; Bidonë plastikë, jo prej metali;  Pjesë anësore për 

mobiliet; Tavolina me rrota për kompjuter, [mobilie]; Kabinete për ruajtjen e dosjeve; 

Sëndukë, jo prej metali; Tavolina për fëmijë; Rrethore; Jastëkë; Varëse për rrobat; Varëse 

për në mur, jo prej metali; Manekinë të rrobaqepësve; Portmanto; Doreza dyersh, jo prej 

metali; Komo; Tavolina për në hyrje; Jastëkë; Jastëkë cilindrikë; Jastëkë për fëmijë; Koka 

të sediljes; Jastëkë për suportin e kokës së fëmijëve; Koral; Fije thupre; Tapa druri për 

shishe; Dërrasa për gricje për macet; Kryqe prej druri, dylli, suva, plastic, perveç 

bizhuterive; Punime arti prej druri,dylli, suva ose plastik; Kosh ku luajnë fëmijët; Kuti 

veglash, jo prej metali, bosh; Sëndukë veglash, jo prej metali, bosh; Pupitër; Shtrate për 

kafshët; Dyshekë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë divanësh me ajër, jo për 

qëllime mjekësore; Jastëkë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Dyshekë me ajër, jo për 

qëllime mjekësore; Qilima për të lozur fëmijët; Mobilie; Zbukurime mobiliesh; Djepe të 

vogla; Guaska; Kuti si fole për kafshët shtëpiake; Freskuese për përdorim vetjak, jo-

elektrike; Vida fiksuese, jo prej metali; Kuti si fole; Kuti për nxjerrjen jashtë të qeseve, me 

mbetje të qenve, jo prej metali; Perde; Kontejnerë për kullimin e vajit; Perde me rruaza për 

dekorim; Tabela njoftuese prej druri ose plastike; Strukture në formë kornize anash murit; 

Lidhëset e perdeve; Pjesë druri për kosheret e bletëve; Grepa për peshkim; Punime kashte; 

Tavolina për makinat llogaritëse; Rafte; Shula, jo prej metali; Nyje, jo prej metali; Rafte për 

ekspozim; Stola; Karrige portative; Tabela treguese prej druri ose plastike; Mbajtëse 

çadrash; Shporta të thurura [materiale thurjeje]; Rrotulla jo mekanike, jo mekanike, për 

zorra fleksible; Gjepa, jo prej metali, jo mekanike, për zorra fleksible; Brava, përveçse 

elektrike, jo prej metali; Çelësa plastikë; Tavolinë për organizimin e bizhuterive; Tabela për 

varjen e çelësave; Mbajtëse kostumesh; Bufe; Vida, jo prej metali; Vida fiksuese, jo prej 

metali; Vidha, jo prej metali, për shishe; Sergjen për makinat e shkrimit; Tavolina për 

shkrim; Tavolina mësimi; Dollapët metalikë për shkolla; Mobilie për shkolla; Shtresa për 

veshje [gardërobë]; Kontejnerë pluskues, jo prej metali; Tavolina me rrote; Karrige metali; 

Pasqyra (xham argjendi) Pllaka xhami; Sëndukë për lodra; Shkallë prej druri ose plastike; 

Çento ngjitëse, të lëvizshme, për lavamanin; Shkopinj mbajtës, jo prej metali, për bimë ose 

pemë; Bazament për vazot e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statuja prej druri, dylli, suva ose 

plastik; Shkallë, jo prej metali; Tavolina ku qëndron në këmbë; Korniza të qëndisura; 

Bllokues dyersh, jo prej xhami, metali ose kauçuku; Mbrojtëse anësore për djepin, përveç 

lirit të shtratit; Vijë ndarëse me kashtë; Thurje me kashtë; Dyshek (Kashte -); Karrige; 

Portmanto; Tabaka, jo prej metali; Shporta për bukën e pjekësve; Qilima për shkallët; 

Tavolina; Shporta për balancimin e peshës, të lidhura me një shkop që mbështetet në 

shpatulla [zgjedhë]; Shkallë të ulëta, jo prej metali; Reze dyersh, jo prej metali; Bulona 

jometalike dyersh; Bllokuesit e dyerve, jo prej metali ose kauçuku; Doreza dyersh, jo prej 

metali; Zile dyersh, jo prej metali, jo-elektrike; Çok dyersh, jo prej metali; Lloz, dry, jo prej 

metali; Mekanizëm për hapjen e dyerve, jo prej metali; Enë për paketim prej plastike; 

Kapëse plastike për mbylljen e trastave; Tapa mbyllëse, jo prej metali; Xham (argjendi-) 

[pasqyra]; Rafte për ekspozim; Shtëpi zogjsh; Unazat e perdeve; Mekanizma rrotulluese për 

grilat; Shina suporti për perde; Druri i perdes; Shtrate të vegjël për ndërrimin e fëmijëve; 

Dyshekë për ndërrimin e fëmijëve; Djepe; Tingëlluesit e erës ; Reze dyersh, jo prej metali, 

për mobilie; Tavolina të planimetrive; Rafte revistash; Rafte gazetash; Grepa, jo prej 

metali; Kabinete druri.  

21  Artikuj pastrimi dentar; Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materialet e furçave; 
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Pajisjet për kontrollin dhe zhdukjen e parazitëve; Sende për tavolinat pajisje për gatim dhe 

enë; Enë qelqi, enët e pijeve dhe artikuj për bare; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe të 

këpucëve; Enë kozmetike, tualeti, dhe artikuj banje; Aparat për aromën e ajrit; Kosh 

plehrash; Artikuj pastrimi; Kasat e monedhave (Piggy banks); Statuja, figurina, pllaka dhe 

vepra të artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose qelqi, të përfshira në 

klasë; Xhama të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, jo të specifikuara për përdorim; 

Kapakë akuariumi; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e grimit; Kuti me aerosol, jo për 

qëllime mjekësore; Komo për qëllime shtëpiake; Pishina që fryhen për foshnjat; Furçat e 

vetullave; Hinka; Dorashka për larje makine; Dorashka për pjekje; Gota; Lavamanë [enët]; 

Gota qelqi të pikturuara; Pajisjet e spërkatjes; Fshesa; Shkop fshese; Kriklla  birre; 

Mbajtësit e luleve dhe bimëve [rregullimi i luleve]; Spërkatës për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Korniza dritaresh; Vazo lulesh; Copë për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim; 

Kuti për ëmbëlsira; Furça (me përjashtim të penelave); Pipeta; Tiganë; Sapllakë; Kunjat e 

metalit (Gatim -); Dërrasa e bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për qëllime 

shtëpiake; Tavolina për hekurosje; Bazamenti i hekurit; Furça; Llamba qelqi; Kokat e 

furçave elektrike të dhëmbëve; Mallrat të lidhura me furçat; Buste prej porcelani, qeramike, 

enë prej argjile, terakota ose qelqi; Enët e gjalpit; Kapakë për mbulimin e gjellës; Lëkura të 

dhisë të egër për pastrim; Stolitë kineze; Mbyllje për kapakët e tenxhereve; Aparat 

deodorant për përdorim personal; Gota për vezët; Kova; Kavanoza; (Qelqi -); [carboys]; 

Kova me akull; Kupa me akullore; Kapëset e akullit; Furça (elektrike), me përjashtim të 

pjesëve të pajisjeve; Tërheqja dhe vrasja e insekteve (Pajisjet elektrike për -); Krehër 

(elektrik); Heqësit e pushit, elektrike apo jo-elektrike; Hapëse për tapat e shisheve, elektrike 

dhe jo-elektrike; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Furça dhëmbësh, elektrike; 

Pajisje e vendosur në prizë me ilaç kundër mushkonjave; Xham i emaluar, jo për ndërtim; 

Takëm tryeze; Takëm për vaj; Shkopinj për të ngrënë; Çark minjsh; Tava kulluese; 

Figurina porcelain, qeramike, argjile, terakote ose qelqi; Termusë; Shishe; Kurthe për 

mizat; Mizakapëse; Kube me akull; Enë kuzhine; Legena me ujë për kafshët; Doreza për 

kopshtarinë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Enë perimesh; Kuti me erëza; Kanoçe 

për ujitje; Lugët e gatimit [enë gatimi]; Përçues elektrikë gjobë me pjesë xhami; Xham, i 

papunuar ose gjysmë i punuar, përveç xhamave për ndërtim; Shishe qelqi; Pagure qelqi 

[enë];Kutitë e qelqit; Gota [enët]; Tasat e qelqit; Mozaikët e qelqit, jo për ndërtim; Qelq 

pluhur për dekorim; Lesh xhami, përveç izolimit; Dorashkat e furrës; Soba portative [enë 

gatimi]; Mbështetëse paralele [Gridiron supports]; Krehra e flokëve (me dhëmbëza të 

mëdha); Pompë për zhbllokimin e lavamanëve; Makineri për prodhimin e makaronave, me 

dorë; Mjetet e pastrimit, me dorë; Bularësit e kafesë, me dorë; Bluarës të piperit, me dorë; 

Bluarës për qëllime shtëpiake, me dorë; Kapëse për zgjatjen e dorezave; Mjete shtëpiake; 

Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Varëse 

pantallonash; Kurthe insektesh; Enë e izoluar nga nxehtësia; Pagure izolues; Enë për pije të 

izoluara nga nxehtësia; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Tabaka; Shërbyese të kafesë 

[takëm]; Furçat për pastrimin e enëve, me bisht të gjatë; Krëhëra; Kutitë e krëhërëve; Kanë; 

Dekanter vere; Etiketat për dekanterët; Mbulesa të djathit; Tiganë; Kavanoza për biskota; 

Qeramikë për qëllime shtëpiake; Fikës qirinjsh; Kavanozat e qirinjve [mbajtësit]; Unaza 

qirinjsh; Kallëm për zgjatje për veshje; Qëruese (hudhër -); [enë kuzhine]; Çengel për 

mbërthimin e kopsave (Buttonhooks); Enë gatimi [molds]; Sete m tenxhere gatimi; Kazanë 

gatimi; Çanta të për gatim, përveç atyre për mikrovalëve; Tenxhere gatimi; Enë gatimi, jo 

elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Damixhanë; Furça kozmetike; Mjete kozmetike; 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

346 

 

Spatulet kozmetike; Hekura për kollare; Kristale [qelqe]; Enë me forma të ndryshme për 

kek; Enë kuzhine; Mjete kuzhine; Furçat për lyerje; Pakotë ftohta për freskimin ushqim dhe 

pije; Çanta izotermike; Shishe frigoriferike; Punime të artit prej porcelani, qeramike, 

argjile, terakota ose qelqi; Vezë fole, artificiale; Ngjitëse për enët; Shandanë; Sete me liker; 

Kulluese për përdorim shtëpiak; Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për vazot e luleve; 

Mbajtëse thikash për tryezë; Përzierës pijesh; Leckë pluhurash për mobiliet; Lecka; Thuk, 

për përdorim kuzhine; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit; Enë qeramike të 

thella; Furçatë thonjve; Bazmante për gota, jo prej letre ose tekstili; Centro tavoline, jo prej 

letre ose tekstili; Centro, jo prej letre ose tekstili; Aparat për marrjen e pluhurit, jo elektrike; 

Ngrohës për biberonat, jo elektrike; Enë avulli të ushqimit, jo elektrike; Enë të ngrohta, jo 

të nxehura elektrikisht; Ndarësit e vezëve, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Tiganë të 

thellë, jo elektrike; Shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Filtra kafeje, jo 

elektrike; Ibrik kafeje, jo-elektrike; Filtruese të kafesë, jo elektrike; Përzierëse [Blenders], 

jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse për kuzhina, jo-elektrike; Lustrim dylli (Aparat 

për -), jo-elektrike; Aparat dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; 

Rrahëse, jo-elektrike; Piskatore, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Autoklava, jo-elektrike, 

për gatim; Pajisje për lustrim dylli, jo-elektrike, për këpucë; Shtypëse petullash, jo-elektrike 

[enë kuzhine]; Kutitë ftohëse, jo-elektrike; Shtypëse pitesh, jo-elektrike; Ibrik, jo-elektrik; 

Makineri shtypëse për përdorim kuzhine, jo-elektrike; Gota me fruta; Çarës arrash; Doreza 

për furrë; XHam ngjyre qumështi; Gota prej letre ose plastike; Kuti me peshqirë dore; 

Kosha për letra; Pjata prej letre; Avullues parfumi; Enë me erëza; Furça; Shporta për piknik 

duke përshirë edhe enët; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëset e 

biskotave; Zbardhuese dorezash; Lustrim i lëkurës; Materiale lustruese për letra dhe gur; 

Materiale për lustrim; Sete porcelani; Kuti për ushqim; Kompakte pluhuri kozmetike; Pufe 

pudre; Kova lecke; Copa për pastrim; Impiante uji; Furça rroje; Mbajtëse për furçat rroje; 

Çarqe minjsh; Ndezës parfumesh; Absorbuesit e tymit për qëllime shtëpiake; Grirëse për 

kuzhinë; Lecka për pastrim; Lugë përzierëse; Përzierësit e cocktail-eve; Tasat për sallatë; 

Pinceta kuzhine për sallatë; Mbajtësit e kripës; Furça për pastrimin e rezervuarëve dhe 

enëve; Pllaka lavamani; Kaci për qëllime shtëpiake; Tela për enët; Tela Gërryese për enët; 

Bazamente për porcelan ose qelq; Sfungjer make-up-i; Dërrasa si bazament për të prerë për 

kuzhinë; Garuzhde për të shërbyer verë; Lugë këpucësh; Furça për çizme; Kallëp për 

këpucë; Mbulesa për enët; Enë, Centro [mjete për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Mbajtëse sfungjerësh; Tiganë (Argjile-); Kuti sapunesh; Pjatapër sapun; 

Mbajtëse sapuni të lëngshëm; Kulluese [Mjete shtëpiake]; Rafte [lazy susans]; Garuzhde 

për të shërbyer; Mbajtëse pecetash tavoline; Unaza për të lidhur pecetat; Kullonjëse orizi 

[enë kuzhine]; Shishe uji të gazuar, me tub; Furça për dyllin e skive; Kasat e lekëve; 

Lopatëz për  përdorim kuzhinë; Enë për bërjen e akullit dhe pijeve me akull; Mbajtësit e 

menyve; Tubeti për dekorim [pako me pastë]; Tubete për dekorimin e kekut; Çyçë për 

zorrën e ujit; Furça për larjen e enëve; Sapunë çeliku për pastrim; Mbajtëse vaske portative 

për fëmijë; Varëse dhe unaza peshqirësh; Statuja porcelan, qeramike, argjile, terakote ose 

qelqi; Lecka për pluhur; Fshesa me pendë; Enë argjile; Mbajtëse për t’i hequr dikujt çizmen 

kollaj nga këmba; Kallëp për zgjatjen e çizmeve; Pëlhura (Kova të endura -); Tapa për enë 

qelqi; Thërrmuese për përdorim kuzhine; Kuti mbeturinash për kafshët; Gërryese 

[Currycombs]; Tasa supe; Tabaka për qëllime shtëpiake; Ornamente për mbajtjen e frutave 

ose luleve [Epergnes]; Enë për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Pjata; Pagure; 

Filxhan çaji; Mbajtëse e pakove të çajit; Enë mbajtëse për çajin; Ibrik çaji; Enë mbajtëse 
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çaji me zbukurime; Enë çaji; Kulluese çaji; Prerësit e ëmbëlsirave; Okllai; Pjata; Fshesa për 

tapete; Sheshues tapeti; Furça (Kafshë-); Krehra për kafshë; Tabaka për thërrime; Mjete 

tualeti; Furça tualeti; Çanta tualet; Mbajtëse të letrës së tualetit; Kuti të letrës së tualetit; 

Sfungjerë tualeti; Kapakë tenxheresh; Tenxhere; Qeramikë; Doreza furre; Copë për 

mbajtjen anësore të tenxheres; Lugë akulloreje; Vaska për bebe, portative; Pagure uji; 

Kafaze për kafshë shtëpiake; Hinka; Shishe alkooli; Qelqurina për pije; Enë për pije; Pipëza 

për të pirë; Pipa për të pirë; Krikëll; Govatë për ushqyerjen e kafshëve; Mbulesa për 

tavolinë hekurosje, me formë; Pjata filxhanash; Vazo; Banjat e zogjve; Kafaze zogjsh; 

Unaza për zogjtë; Govatë për të larë; Kapëse rrobash; Rafte për tharjen e rrobave; Rafte për 

tharje në lavanderi; Govatë; Pjata; Dekanter vere; Pipeta [ëine-tasters]; Kuba akulli të 

ripërdorshëm; Krëhër për qerpikët; Kova leckash; Copë e leshtë për pastrim; Furçë 

dhëmbësh; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Kuti kunja dhëmbësh; Ndarëse prej 

sungjeri për gishtërinjtë e këmbës për përdorim pedikyr; Akuariume; Enë qelqi me lule 

[Terrariums] [kultivim lulesh]; Enë qelqi për mbajtjen e kafshëve reptile [Vivarium]; Tasë 

sheqeri; Pinceta për sheqer.  

22  Materiale të mbushura me pambuk; Litarë për tërheqjen e makinës; litarë për varjen e 

pikturave; Lidhëse, jo prej metali; Shirit për ambalazhim, ose lidhje, jo prej metali; Fije, jo 

prej metali, për ambalazhim ose lidhje; Libër; Spango; Spango për paketim; Mbulesë 

mëndafshi; Rrjeta për ushqyerjen e kafshëve; Lidhëse dore; Shtrat që varet; Litarë fleksibël 

me doreza mbajtëse, jo prej metali; Jutë; Kabllo, jo prej metali; Kapok; Rripa, jo prej 

metali, për ngarkesa; Tendë prej tekstili; Çanta për larjen e rrobave; Rrjeta; Spango për 

rrjeta; Rrjetë e thurur; Spango prej letre; Dyllë; Pëlhurë e gomuar; Raffia; Pajime, jo prej 

metali, për ngarkesa; Litarë i trashë; Litarë; Mbulesa kundra pluhurit; Leshi punuar; Shkallë 

prej litari; Litarë, jo prej metali; Çanta [zarf, çanta dore] prej tekstili, për paketim; Litarë 

për paketim; Pëlhurë Brattice [Brattice cloth]; Tenda.  

23  Lesh dhe fije; Topa prej pambuku; Lesh pambuku; Lesh i përpunuar chenille; Fije 

elastike dhe lesh për përdorim tekstili; Lesh; fije xham fibër për përdorim tekstil; Fije 

kauçuku për përdorim tekstili; Fije hempi; Fije të bëra nga perimet dhe leshi; Fije të arrës së 

kokosit dhe lesh; Fibër celuloze e përpunuar dhe lesh; Fije të materialeve plastike për 

përdorim tekstil; Fije liri; Fije për qepje; Fije mëndafshi; Fije për qëndisje; Fije për qepje; 

Copë mëndafshi; Lesh i përpunuar mirë; Fije të leshit; Lesh për thurje; Lesh angora; Fije 

pambuku dhe leshi të përdredhura.  

24  Peshqirë për banjë; Çarçafë për shtrat; Etiketa të tekstileve; Perde; Materiale filtruese, 

për tekstile; Tesha; Tesha kuzhine dhe tavoline; Mbulesa për mobilie; Materiale tekstili; Të 

mira tekstili dhe zëvendësimet e tyre; Varëse për në mur; Copa për heqjen e make-up-it; 

Peshqirë për fshirjen e xhamave; Shtrat për të fjetur foshnjat; Tesha për banjo, përveç 

veshjeve; Shirita për përdorim tekstil; Pambuk i përpunuar mirë; [Dimity]; Mbulesa 

shtratesh; Mbulesa shtrati prej letre; Tesha për banjë; Mbulesa për shtrat; Mbulesa jastëku; 

Materiale elastike; Copë prej fijeve të mëndafshit; Etiketa për tekstile; Dekorime prej 

tekstili ose plastike; Perde tekstili ose plastike; Mbajtëse prej materiali tekstili; Copë  e 

voglës; Mbulesa dekorativë për jastëkun; Mbulesa të thjeshta për jastëkun; Rrjeta për 

mushkonjat; Mbulesa për dyshekun; Centro prej tekstili; Perde dyersh; Sixhade; Perde; 

Dyshek fjetje për kamping; Mbulesa për fëmijë; Mbulesa për dyshekët e kampingut; 

Mbulesa për mobilie; Mbulesa për krevate; Shtresa par të ndërruar pelenat e fëmijëve; 

Peshqirë sysh; [prej materialesh tekstili]; Peshqirë tekstili; Stof për këpucë; Pëlhura; Shami 

prej tekstili; Centro tavoline prej tekstili; Centro tavoline jo prej letre; Peceta prej tekstili; 
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Peceta tavoline, jo prej letre; Tesha për tavolinë, jo prej letre; Mbulesa për kapakun e; (ËC-

se); Peceta; Çarçafë për krevate; Centro tekstili; Mushama për përdorim tavoline; Varëse 

për mur tekstili; Fije materiali për teshat e brendshme të grave; Doreza për banjë; Copa të 

qëndisura.  

25  Veshje; Kokore; Këpucë; Taka; Kostume; Tuta për fëmijë [veshje]; Veshje për foshnja 

të sapo lindura; Veshje noti; Rroba banje; Robdishan; Kapele për në ujë; Sandale për në 

banjë; Shapka për në banjë; Shami për në kokë; Bereta; Çorape me gjatësi deri te pulpat; 

Veshje prej letre; Kapële; Varëse për në qafë; Të brendshme për femra; Boksera; Sutjena 

ngritëse; Veladon;  Mantel; Mbathje; Kapele për dush; Shtrojë për këpucë; Shami e vogël 

për në kostum; Sandale me tak; Veshje për ballo me kostume; Doreza; Jelek  për peshkim; 

Pelerinë për parukeri; Çizme për futboll; Pardesy; Galloshe; Çizme sportive; Rripa(Lekë-); 

[veshje]; Pajisje për mosrrëshqitjen e këpucëve; Rripa [veshje]; Veshje gjimnastike; 

Këpucë gjimnastike; Çizme gjysmë të gjata; Shaje; Dorashka [veshje]; Qafore për këmisha; 

Këmisha; Bluza në formë V-je; Këpucë të drunjta; Pantallona; Geta deri tek gjunjët; 

Tiranda; Korse; Kapele; Xhaketa [veshje]; Pulovra; Xhaketa të holla [veshje]; Uniforma 

për judo; Korse [veshje të brëndshme]; Kapuçe për ski; Kësula; Uniforma karateje; 

Kimono; Pjesë anësore për veshje [pjesë të tyre];  Veshje Ready-to-wear; Kanotiere; Korse; 

Fasha për shpatullën; Kollare; Shalla për costume; Bluza me mëngë të shkrutra; Serelica; 

me mëngë, jo prej letre; Serelica, jo prej letre; Veshje lëkure; Streçe; Veshmbathje; Qafore 

të lëvizshme; Mantele, si të kohës së mesjetës; Mëngë; Pallto; Shami për në kokë; Korse; 

Robdishan; Këllëfa për veshët [veshje]; Boksera; Kapele; Këllëfë për këmbët, jo-

elektrikisht të nxehura; Veshje të jashtme; Veshore; Kombinime veshjesh; Shapka; Kapele 

(Letra-) [veshje]; Xhupa me kapuç; Pelerina; Pellusha [veshje]; Fustane si në kohën e 

mesjetës; Funde për ballerina; Shalla në formë pelerine; Pulovra; Pizhama; Veshje për 

çikilistë; Sholla për këpucë; Veshje për shi; Streçe sportive; funde; Sandale; Saris [indiane]; 

Mantel për në plazh; Shalla; Funde me katror; Veshje për gjumë; Mask për gjumë; Vello 

[veshje]; Shami koke; Çizme me lidhëse; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje anti-djersës; 

Çorape anti-djersës; Çorape të gjata anti-djersë; Mbathje anti-djersë; Mbrojtëse rrobash për 

pjesën e sqetullave; Dorashka për ski; Çizme për ski; Fund-pantallona; Veshmbathje;  

Çorape; Tiranda të vogla për çorapet; Këpucë atletike; Këpucë sporti; Fanellë; Jelekë 

atletikë; Çizme; Çizme deri tek kyçi i këmbës; Shirit koke [veshje]; Veshje për plazh; 

Këpucë për plazh; Veshje të thurura; Llastik çorapesh; Çorape të gjata; Tiranda për çorape 

të gjata; Streçe; Triko; Bluzë me mëngë të shkurtra; Togas; Sarafanë; Çallma; Badi për 

ballerina; Pallto të gjata; Uniforma; Veshmbathje; Fund zhyponë; Xhepa për veshje; Tesha 

uji për ski në ujë; Jelek; Kapele republikane.  

26  Aksesorë të ndryshëm për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili; Hajmali, 

përveçse ato për bizhuteri, për unaza çelësi ose çelësa; Ornamente për flokët; rul për flokët, 

lidhëse flokësh, dhe flokë false; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta,lule dhe perime 

artificiale; Distinktiv për veshje, jo prej metali të çmuar; Distinktiv [kopsa]; (Ornament-); 

Aksesorë [Appliqué]; Krahëza noti; Mbajtëse për mëngët; Spango për rroba; Shirita dhe 

fjongo, jo prej letre, për ambalazhim; Zbukurime për veshje; Kapëse zbukuruese, [aksesorë 

për veshje]; Fije leshi; Ngjitëse të nxehta, për dekorimin e artikujve tekstile; Mbërthyese 

prej metali; Shirita elastikë; Mashë flokësh, elektrike dhe jo elektrike; Mjekër false; 

Mustaqe false; Kapëse perdesh; Pendë [aksesorë për veshje]; Gishtëza për qepje; Ngjitëse 

me nxehtësi për riparimin e artikujve tekstile; Fije ornamentale anësore për veshje; Set për 

qëndisje; Mikë me xhingla; Qëndisje floriri; Kapëse rripi; Kapëse flokësh; Kapele për 
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lyerjen e flokëve; Karfica të vogla; Karfica; Rrjet për flokët; Fjongo për flokët; Artikuj 

dekorativ për flokët; Bareta; Ekstension për flokët; Flokë të gjatë false; Crochet hooks; 

Varëse; Gjilpërë lidhëse; Kapëse pantallonash për çiklistët; Kapëse të tirandave; Shirita për 

kapele; Gjilpëra entomologjike; Funde me palë; Qepje anësore për veshje; Kopsa metalike; 

Veshje me palë; Kapëse fustanesh; Funde; Kopsa; Ngjitëse për fiksimin dhe kapjen e 

varëseve të rrobave; Kurora lulesh artificiale; Lule artificiale; Fruta artificiale; Litarë prej 

lulesh artificialë; Rruaza, përveçse për të bërë bizhuteri; Bimë artificiale; Litarë prej lulesh 

artificiale për krishtlindje; Litarë ndriçues prej lulesh për krishtlindje; Kurora artificiale 

lulesh për krishtlindje; Kurora ndriçuese artificiale lulesh për krishtlindje; Vegla për 

qëndisje, përveç fijes; Letër për kapjen e flokëve; Flokë njeriu; Pajisje për vendosjen e fijes 

në gjilpërë; Mbajtëse gjilpërash; Kuti për gjilpëra; Jastëkë të vogla për gjilpëra; Gjilpëra; 

Gjilpëra për makinat e përpunimit të leshit; Kuti për qepje; Gjilpëra për qepje; Mëngë false; 

Rula për përdredhje; Xixa për veshje; Paruke; Flokë false; Dantellë; Shirit për çmime; 

Kapëse flokësh; Zinxhirë; zinxhirë për çanta; Fjongo për qëndisje Kopsa metalike; Tokëza 

për rripa  [aksesorë për veshje]; Piskatore; Lidhëse këpucësh; Varëse për këpucë; Ngjitëse 

këpucësh; Mbështetëse për super për veshjet; Qëndisje argjendi; Bobina për leshin e 

qëndisur [jo pjesë për makina]; Numrat e përmasave; Jastëk i vogël për gjilpëra; Gjilpëra, 

përveç bizhuterive; Qëndisje; Gjilpëra për qëndisje; Kallëp për arnim; Gjilpëra për arnim; 

Pendë struci [aksesorë për veshje]; Gjilpëra për thurje; Paruke për meshkuj; Bishtaleca; 

Mbajtëse perdesh; Pendë zogjsh [aksesorë veshjesh]; Shaje dantellë.  

28  Pajisje për gjueti dhe peshkim; Dekorime festive dhe pemë artificiale për krishtlindje; 

Pajisje për not; Lodra, dhe lojëra; Artikuj dhe pajisje per sport; Aparat video game-i; Pajisje 

për peshkim; Grepa për peshk; Grep për peshkim; Bobinë për peshkim; Tel për peshkim; 

Komardare për pishina; Rraketake [lodra]; Makineri për hedhjen e topit; Shirita për 

gjimnastikë ritmike; Topa bilardoje; Trekëndësh bilardoje; Tavolina bilardoje; Karta 

bingoje; Dërrasë për sërf; Harku, për gjuajtje me hark; Pajisje për gjuajte me hark; Doreza 

për boks; Lojëra tryeze [board games]; Zbukurime për pemët e krishtlindjeve, përveç 

artikujve iluminues; Mbështetëse për pemën e krishtlindjeve; Tavllë [lojëra]; Kuti tavlle; 

Domino; Balona; Triçikleta për fëmijë [lojëra]; Dron [lojëra]; Kallam për gjueti ose 

peshkim; Targete elektronike; Mbrojtëse fasha për bërrylat [artikuj sporti]; Këndore për 

foshnje; Llastiqe për stërvitjen e kraharorit; Pistoleta (me gogla me bojë-); [artikuj sporti]; 

Maska kostumesh; Topa për badminton; Makina lodër të telekomanduara; Makineri për 

stërvitje fitness; Lojëra (Aparate për-); Lodra për magji; Lojëra sallonesh; Kambana për 

pemë krishtlindjesh; Doreza golfi; Shkopinj golfi; Çanta golfi, me ose pa rrota; Karroca për 

çantat e golfit; Artikuj gjimnastike; Girroskope dhe stabilizues fluturimi për aeroplan; 

Dorashka për lojëra; Balona trekëndore; Spango për balona; Shkopinj për hokej; Lojëra me 

patkua; Plastelina; Tavolina për lojëra; Telekomanda për video lojëra; Kaleidoskop; Lojëra 

me letra; Skittle (lojëra); Mbajtëset e qirinjve për pemën krishtlindjeve; Rrjeta për kapje; 

Pajisje për ecje; Gogla; Fishekzjarrë [për krishtlindje]; Plastelina; Mbrojtëse fasha për 

gjurin; (artikuj sporti); Vegla për gjueti ose peshkim; Çizme patinazhi; Shirita zbukurues 

për festa; Lojëra rrotulluese; Çanta për cricket; Kallam [artificial]; Borë për pemët e 

krishtlindjeve (Artificiale-); Steka bilardoje; Pesha për palestër; Kafshë pellushi lodër me 

mbulesa; Boshti i peshave për palestër; Lojëra me gjueti; Tullumbace; Pistoleta ajëri; 

[lodra]; Mah-jong; Kukulla; Maska [lodra]; Kukulla matrushka [kukulla ruse]; Telefona 

[lodër]; Lodra me automjete; Gjilpëra për pomp për fryrjen e topave; Rrjeta për sport; 

Makineri për lojëra; Lopata vozitëse; Kapele për party; Piñata; Pistoleta lodër; Kafshë 
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pellushi; Lojë me rrathë; Kafshë pelushi; Thasë boksi; Shënuesit për bilardo; Kukulla; 

Krevate kukullash; Biberonë për kukulla; Shtëpi kukullash; Rroba për kukulla; Dhoma për 

kukulla; Puzzles; Lidhëse për dërrasë sërfi; Lojëra me zile; Skuterë -lojëra]; Patina: Rrota 

për ruletë; Kuti shahu; Lojëra shahu; Kuaj lodër; Zbukurime për party; Mbrojtëse pulpash; 

[artikuj sporti]; Targete; Doreza tenisi [aksesorë për lojëra]; Slita (artikuj sporti); Patina për 

patinazh në akull; Rrjeta fluturash; Globe prej bore; Mbulesë mbrojtëse për ekrane dhe 

lojëra; Fasha mbrojtëse [pjesë të veshjeve të sportit]; Pishina (Noti-) [artikuj për lojë]; 

Dërrasa për not; Matëse të kafshimit [për peshkim]; Lopatë për not; Krahëza uji; Rripa për 

not; Xhaketa për not; Sapunë me flluska [lodra]; Skejborde; Lodra për festë; Pompa të 

përshtatura për përdorim; metopa për lojëra; Topa për lojëra; Lojëra; Tavolina futbolli; për 

ambiente të brendshme; Zarë; Lodra; Lodra për kafshë shtëpiake; Automjete prej lodre; 

Lodra të vogla; Modele të ndryshme lodrash; Robotë lodër; Raketa; Llastiqe për gjuajtje 

[artikuj sporti]; Telekomanda për lojëra; Telekomanda për lodra; Shkop për përdredhje; 

Ekran (Kamoflim-); [artikuj sporti]; Arusha teddy; Aparat për hedhjen e topave të tenisit; 

Rrjeta tennis; Maska teatri; Mbështetëse (për atletikën e meshkujve-); [artikuj sporti]; 

Zbukurime për party; Tavolinë për tenis; Pajisje për gjuetinë e pëllumbave [targete]; Kurthe 

për pëllumbat; Lojëra portative; Lojëra portative dhe lojëra me funksione telekomunikative; 

Trampolina; Lojëra tavlle; Kozmetik për lodra; Automjete lodër; Ski për ujë; Pemë për 

krishtlindje prej materiali sintetik; Shilarëse; Kuti për zaret; Lojëra me shigjeta; Disqe 

fluturuese [lodra]; Tapa dinamiti [lodra].  

29  Peshq, Fruta deti, Molusqe; Erëza për peshk dhe prodhime deti; Mish; Erëza për mish; 

Reçel, gliko, komposto, fruta, perime; Djathë; Produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna; 

Supra, ekstrakte mishi; Fruta te përpunuara; Kërpudha dhe perime (duke përfshirë arrat dhe 

bimët barishtore); Vezë zogjsh dhe produktet e tyre; Insekte të bëra gati dhe larvat; Ajvar 

[Speca të konservuara]; Qumësht proteinik; Ekstrakte barishteje për ushqim; Alginate për 

qëllime kulinare; Prodhime veze joalkoolike; Pure me mollë; Fruta të përpunuara; Pastë 

patëllxhani; Djathë i bardhë; Supë; Gjalpë; Krem gjalpi; Kosë; Mish i marinuar; E bardhë 

veze; Peshk i marinuar; Vezë pluhur; Albumen për qëllime kulinare; Gjalpë kikiriku; 

Eskamole (Larva milingonash); të përgatitura]; Fole e ngrënshme zogjsh; Turshi; Vaj ulliri 

i pastër; Falafel; Patatina me yndyrë të pakët; Përzierje me yndyrë për copat e bukës; Fileto 

peshku; Ushqime të bëra prej peshkut; Peshk i konservuar; Përzierje me përbërje peshku; 

Të dyja koncetratet; Ekstrakte mishi; Mish i konservuar; Fruta të thata; Fruta të ruajtura në 

alkool; Reçel frutash; Pulpa e frutave; Ushqime me bazë frutash; Reçel; Mish i ngrirë; 

Perime të ngrira; Perime, të gatuara; Fruta të gatuara; Xhelatin; Bajame; Perime, të 

konservuara; Përzierje perimesh; Salca me perime; Pije me qumësht are kokosi; Pije me 

qumësht kikiriku; Pije me qumësht bajameje; Arrë kokosi, e tharë; Perime, të thara; Arra të 

aromatizuara; Qumësht i kondensuar; Avokado e shtypur [guacamole]; Qumësht tërshëre; 

Reçel xhenxhefili; Kos; Gjalpë kakao; Fruta të kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; Patatina; 

Patatina të thërrmuara; Qofte prej patateje; Patate të fërguara; Haviar Pije; me qumësht 

[Kephir]; Hummus; Kimchi [Perime të fermentuara]; Gjalpë are kokosi; Vaj are kokosi dhe 

yndyrë [për ushqime]; Qumësht are kokosi; Vaj arre kokosi për ushqim; Ëmbëlsirë me fruta 

[compotes]; Reçel; Karçof, i konservuar; Fruta me kokrra, të konservuara; Fasule, të 

konservuara; Thjerrëza, të konservuara; Ullinj, të konservuar; Kërpudha, të konservuara; 

Fasule soya, të konservuara, për ushqim; Zhardhok kërpudhash, i konservuar; Qepë, të 

konservuara; Peshq,të konservuar; Hudhra [të konservuar]; Alga deti, të konservuara 

[laver]; Perime të konservuara; Mish i konservuar; Fruta të konservuara; Supa; Pije 
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qumështi [kumys]; Mëlçi të skuqura; Vaj të farës së lirit për qëllime kulinare; Lecithin për 

qëllime kulinare; Vaj misri për ushqim; Qumësht bajameje;Maragarin; Maramalad; 

Qumësht; Zëvendësime të qumështit; Qumësht i fermentuar; për qëllime kulinarie; Pije 

qumështi; Prodhime qumështi; Qumësht i tharë; Hiri i qumështit; Koktej me qumësht; 

Guaska deti, jo të gjalla; Insekte të ngrënshme, jo të gjalla; Peshk; Krustacë, jo të gjallë; 

Lloje sardelesh, jo të gjalla; Sardele, jo të gjalla; Butak, jo i gjallë; Shpendë, jo të gjalla; 

Salca me bazë arrash; Fruta, të konservuara; Sallata me fruta; Vaj ulliri për ushqim; Vaj e 

trungut të palmës për ushqim; Pastë perimesh; Sheqer pektinë; për qëllime kulinare; Lëngje 

perimesh për gatim; Turshi; Salcë me boronicë të kuqe; Qumësht i fermentuar;  Pastë 

frutash e përpunuar; Vaj kolza për ushqim; Qumësht orizi; Ryazhenka [qumësht i pjekur i 

fermentuar]; Rrush i thatë; Krem me bazë perimesh; Kremë [prodhime qumështi]; Lakër 

turshi; Lëkurat e frutave; Shllak ëmbëlsire; Yndyra e derrit; Krizaliza e krimbave të 

mëndafshit, për konsum; Vaj susami për ushqim; Tahini (pastë për farat e susamit); 

Smetana [salcë kosi]; Qofte soje; Qumësht soje [zëvendësuese qumështi]; Vaj prej kokrrës 

së sojës për ushqim; Vaj luledielli për ushqim; Yndyrna të ngrënshme; Mish derri; Vajra 

për ushqime; Sup (Përgatitje për-); Dhjami i bardhë i bagëtive (Suet); për ushqim; Burgera 

tofu; Fruta të ngrira; Pastë domateje; Pure domateje; Lëng domateje për gatim; Aloe vera e 

përgatitur për konsum njerëzorë; Kikirët, e përgatitur; Vezë peshku, të përgatitura; Lajthi, 

të përgatitura; Arra, të përpunuara; Fara, të përpunuara; Fara luledielli, të përpunuara; 

Misër i ëmbël, i përpunuar; Shpesë e egër; Mish; Lëkurë tofu-je; Lëng limoni për qëllime 

kulinare; Pjalm, i përgatitur për ushqime; Unaza qepësh; Përgatitje për bërjen e dadove; 

Agar-agar për qëllime kulinarie; Patatina të thërrmura me mollë; Patatina me mollë; 

Qumësht i aromatizuar; Patatina me banane; Vaj i farave të chia-s për ushqim; Patatina me 

bazë perimesh; Perime, të konservuara; Vaj kikiriku [për ushqim]; Lule të thara të 

ngrënshme.  

30  Bukë; Drithëra;  Akull, akullore, kos i ngrirë dhe akullore me ngjyrues; Drithëra për 

mëngjes, tërshere, dhe miell  i bluar i trashe;  Ëmbëlsira, kek, tarta dhe biskota ; Pasta  të 

freskëta dhe të thara, makarona dhe; Kërpudha dhe zbutës ushqimesh; Kafe, çajra dhe 

kakao dhe zëvendësues; Miell;  ëmbëlsirë me drithëra dhe  ëmbëlsire energjitike; Salca per 

provë, makarona me pana; Oriz; Shurupe; dhe karamelizime; Kripëra, erëza,  aromatizues 

ushqimi dhe galete; Shërbet; dhe krem  ëmbëlsirë; Karamele, lëpirëse; dhe çamçakëz; 

Brum,(lloj makinerie e lire); rrahëse vezësh dhe brumi; kokrra të përpunuara, niseshte; dhe 

produktet e saj; Përgatitje gatimi; dhe kerpudha; Sheqerna; sheqerues natyral;Mbulim; dhe 

mbushje sheqeri; produkte blete; Shurup natyral; Alga deti; barishte; salcë molle; 

Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për pije; Fryrës ushqimesh; Miell i shkrifët; 

Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për kek; Sodë buke; uthull birre; Agjent fryrës per 

ushqimet; Akullore (); Lule; ose gjethe zëvendësuese te çajit; Vakt me fasule; gurabije; 

mente per te rifreskuar gojën, simite; miell kafe; Bullgur; Burrito; Biskota oreksi, 

Couscous; [bullgur]; lloj  ushqimi Indian [ereza]; Buke e thekur; Spec djeges; Kustard; 

Ëmbëlsira formë miu; Çaj i ftohtë; Kuba akulli; Ëmbëlsira kikiriku; Letër e ngrënshme prej 

orizi, Esenca për lloje të ndryshme ushqimesh, përveç esencave të eterit dhe vajit të gatimit; 

Uthull; Letër e ngrënshme; Makarona fije-holle; Ëmbëlsire; Byrek me mish; Mish me leng; 

Fonante; salcë frutash; Pjata te thata; të përbëra kryesisht me makarona; Pjata të thata; me 

ingredient kryesor oizin; xhelatin me fruta;  Xhelatin mbreterore; miell, grur; tërshër e 

copëzuar; Ushqim Elbi; Elb (i grimcuar -); Oriz  prej elbi; Pije me ingredient kryesor çajin; 

Specka; erëza; Speca të tharë; Glukozë gatimi, Glutë gatimi; drithëra; tërshërë; kokrra 
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tërshëre; Tërshëre e qëruar;  Maja;  Mjaltë; Sanduiç me hot-dog; Xhinxher; Oriz I çastit; 

Kos  i ngrirë;Kafe; Kafe artificiale; përgatitje vegjetative për përgatitjen e kafes; 

Aromatizues kafeje; Pije me bazë kafeje; Kakao; Lëng; me bazë patateje; Çamçakiz; 

Çamçakiz aromatizues; Biskota; Ketchup; Kripë gatimi; Barishte, e ruajtur (erëz); Kripë; 

për mbrojtjen e ushqimeve; Krakërsa; Kek; Krem per kek; Brum keku; Akull; Xhinxher 

portokalli;  ekstrakt lengjesh ; Erëza ushqimesh, përveç vajrave t ë gatimit; Barishte për 

gatim (Erëza); Kokrra misri; pure misri; Miell misri; Makarona; Macroons ( Ëmbëlsira); 

Maltoz; Drithëra për konsumim nga njerëzit; Biskota me bazë drithërash; Ekstrakt 

drithërash për ushqim;  Ëmbëlsira me lajthi; Marinime; Suxhuk, pasta me lajthi; Majonezë; 

Shurup i artë; Pije me kafe dhe qumesht; Kakao me qumësht, Sultjash; Pije çokollate me 

qumësht; Pije me lajthi; Tërshërë gjermane; Ushqime; të përbëra me tërshërë;  Ëmbëltues 

(natyral); Infuzime, jo medicinale; Vakte me përbërës kryesor makarona; Makarona; Lajthi  

të mbuluara në çokollatë; Miell lajthie; Onigiri; (Topa orizi); Sheqer palme; Salce paste; 

Krem ëmbëlsire; Pastila; ( Ëmbëlsirë); Lozenges ( Ëmbëlsirë); Salcë pesto,  ëmbëlsire 

formë luleje 4-fletëshe; Krepa; Piper; Bukë me xhinxher; Mente për  ëmbëlsira;  Ëmbëlsire 

me mente-djegëse; Piccalili; Picë; Salcë me manafere; Ngjitës blete;  Ëmbëlsira me 

proteina të larta; Puding; Kokoshka; Pudër keku; Omletë; Ravioli; Kek me oriz, pite orizi 

per gatim; Aperetive te bëra me oriz; Krem i rrahur (P ërgatitje për mbushjen) ; Salcë për 

sallatë; Sanduiç ; Çokollatë ; Çokollat ë e shkrirë ; Ashkla çokollatë me lajthi; Ashkla 

çokollatë; Miush cokollate; gjithë-shijet; Zephyr (Embëlsir ë); Kripë e perzier me erëza; 

Shafran (Salc ë); Pure perimesh; Kafe (e pa bërë) ; Pudding sago; Thërrime buke ; Aperetiv 

orizi ; Mustardë; Vakt mustardeje; Fara susami; Pasta me salcë soje dhe bizele; Miell soje; 

Shërbet (Akuj); Salca; Makarona spaghetti; Akull i ngrënshëm; Pudër për akullore; Sodë 

buke (Bikarbonat sode për qëllim gatimi); Krem pasticerie; Niseshte për ushqim; Barishte 

formë ylli; Takos; Miell tapioka; Çaj; Brum; Fermentim për pastat; Pjata të përbëra me 

miell; Brum i përzier për okonomiyaki (Krepa japoneze); Salc ë domate; Tart; Zbukurim 

tortash çokollate; zbukurime  tortash të përbëra prej karameleve; Tortilla; Udon  

( Makarona japoneze ); Bukë e pa kulluar; Vanilje për përdorim aromatizuese; Vanilin 

(Zëvendësues e vaniljes); Grurë i përpunuar për përdorim salceje; Grurë; i përpunuar;  

Petulla; Bakter gruri për konsumim të njerëzve ; Materiali  lidhës për salçiçet; Përgatitje 

aromatizuese për ushqimet; Chicory (Zëvendësues kafeje); Kanelle (Erëz); Gluten i 

përgatitur per ushqime; Sheqer; Pralina; Karamele për zbukurim për pemën e vitit t ë ri; 

Amaret; Biskota; Shurup nektarin (Sheqer natyral); Shurup manaferre; Krem karameli.  

31  Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve ose kafshëve; Lule; Fruta të freskëta, 

arra, perime dhe bimë; Ushqime për kafshët; Të korra bujqësore dhe akuakulturale, 

kopshtarisë dhe produkte të pylltarisë; Shtresa dhe kosh mbeturinash për kafshët; Fara, për 

shumimin e bimëve; Kërpudha; Mbetje të bimëve; Bimë; Plis bari natyral; Drithëra; të 

papërpunuara; Produkte të pemëve dhe pylltarisë; Bimë aloe vera; Kafshë shtëpiake; (Rërë 

aromatizuese për-) [koshi i mbeturinave]; Pemë; Zhardhoku i luleve; Hithrat; Ushqime me 

kikirikë për kafshët; Kekë me kikirikë për kafshët; Ushqime për kafshë; Susam e 

ngrënshme, e papërpunuar; Vakte me peshk për konsumim nga kafshët; Frutat kokërr, fruta 

të freskëta; Kikirikë, të freskëta; Lajthi të freskëta, Ushqime për kafshë; Kashtë; Vakte për 

kafshë; Drithëra për konsumim nga kafshët; Limon i athët; për kafshët; Ushqim për kafshët 

shtëpiake; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Barley; Letra për mbetjet e kafshëve; Pije 

për kafshë; Drithëra; Bimë, të thara për dekorim; Tërshërë; Maja për konsumim nga 

kafshët; Bar i thatë; Lëndë druri e papërpunuar; Lupulus; Biskota për qentë; Patate, të 
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freskëta; Syth (Farë -) për qëllime botanike; Krunde; Krunde të buta për konsumim nga 

kafshët; Arra kokosi; Lëvozhga të arrës së kokosit; Arra [cola];  Tagji për kafshët; Kurora 

me lule natyrale; Copra; Farë liri për konsumim nga kafshët; Vakte me farë liri për 

konsumim nga kafshët; Vakte me tagji; Misër; Kek me misër për bagëti; Bajame [fruta]; 

Përgatitje me yndyrna për bagëtitë; Ushqime për stallat e kafshëve; Pleh kashte; Lule; Plis 

bari natyral; Fara drithërash, të papërpunuara; Quinoa e papërpunuar; Misër i ëmbël i 

papërpunuar; Arra [fruta]; Vaj keku; Palma [gjethet e palmës]; Pemët e palmës; Fidanë; 

Speca [bimë]; Pjalm [material i papërpunuar]; Kek me rrush për bagëti; Vakt orizi për 

foragjere; Farë thekre; Lëvore thekre; karkalec, bathë, i papërpunuar; Fara koksi, të pabëra; 

Material tallashi i ashpër (druri i tapës); Lëndë druri e papërpunuar; Fara; Mbështetëse për 

zogjtë; Kuti për mbetjet e kafshëve; Mbetje për kashtën; Boç pishe; Tra dërrase; Mbetje 

torfe; Lule, të thara, për zbukurim; Oriz i papërpunuar; Alga, të papërpunuara, për 

konsumim nga njerëzit dhe kafshët; Tagji; Kripë për bagëti; Ushqim për zogjtë; Fruta 

juniper; Pemë krishtlindjesh; Grurë; Prodhime gruri për konsumim nga kafshët; Rrënjë par 

konsumim nga kafshët; Rrënjë të chicory; Produkte të kallamit të sheqerit; Kallam sheqeri; 

Maja e tharë për kafshë; Boçe lupulusi.  

32  Prodhime birrarie; Pije joalkoolike; Përgatitje ta holluara për prodhimin e pijeve; 

Përgatitje joalkoolike për prodhimin e pijeve; Verë prej elbit [birrë]; Koktejle me bazë 

birre; Kvass [pije alkoolike]; Birrë prej drithërave; Lëngu që prodhohet nga prodhimi i 

birrës e përbëre prej drithërave; Pije të aromatizuara e të gazuara; Pije me bazë arrash dhe 

soy-e; Lëngje; Ujë; Pije aloe vera, joalkoolike; Pije alkoolike për pas buke, joalkoolike 

[apertifs]; Koktejle, joalkoolike; Pije të lehta; Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; Pije 

alkoolike të aromtizuara me kafe; Pije joalkoolike me bazë mjalti; Musht, joalkoolike; Pije 

nergjike; Lëngje; Pije izotonike; Pije prej hirrës; Pije proteinike sportive; Pije me bazë 

orizi, perveç zëvendësimeve të qumështit; Sarsaparilla [pije joalkoolike]; Lëng frutash; 

Pluhur për pijet e shkumëzuara; Pasta aromatike për pijet e shkumëzuara; Uje i gazuar 

(Përgatitje për bërjen e saj -); Esenca për prodhimin e pijeve; Hop-se (Ekstrakte nga -) për 

prodhimin e birrës; Shurupe për limonadën; Pije të freskëta prej lules së portokalles ose 

bajameve; Likera (Pergatitijet për prodhimin e tyre -); Shurupa për pije; Mushti i rrushit, e 

pafermentuar; Lëngje me perime [pije]; Pije ushqyese të fortifikuara; Ujë me gaz i pasur me 

vitamina [pije]; Pije sportive; Pije me bazë soye, përveç zëvendësimeve të qumëshit; Pije e 

lehtë me gaz prej xhenxhefili; Limonada; Ekstrakte joalkoolike të frutave; Pije prej 

lëngjeve; jo alkoolike të frutave; Nektar frutash, joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Musht; 

Ujë i gazuar; Ujë i përbërë nga kripërat e lithiumit; Ujë mineral [pije]; Uj ë i gazuar; Uji 

tavoline; Uji sode; Ujë [pije]; Ujë me shije; Pluhur i përdorur në përgatitjen e pijeve të 

lehta; Verë pa alkool; Birrë; Lëngje të derivuara nga pija.  

33  Pije alkoolike (perveç birrës); Pije alkoolike të përziera; Përgatitje për prodhimin e 

pijeve alkoolike; Musht; Verë e përpunuar; Verëra të gazuara; Pije alkoolike dhe likera; 

Verë; Ekstrakte frutash alkoolike; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike; Pije alkoolike për 

pas buke [apertifs]; Baijiu [pije kineze alkoolike e distiluar]; Pije alkoolike te prodhuara 

nga fermentimi i dardhave [perry]; Koktejle; Pije alkoolike nga gjethet dhe rrënjët e 

bimëve; Pije alkoolike nga fermentimi i mjaltit [hydromel]; Nira [pije alkoolike me bazë 

kallami sheqeri]; Alkool orizi; Anise [liker]; Arak; Curacao; Pije të destiluara; Ujë nga 

qershia [kirsch]; Liker; Liker me mendër; Pije alkoolike e distiluar e prodhuar nga 

nënproduktet e kallamit të sheqerit [rum]; Verë e prodhuar nga orizin [sake]; Pije alkoolike 

prej distilimit të verës [brandy]; Pije alkoolike prej drithërave frutave ose perimeve; Likere; 
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Xhin; Uiski; Vodka; Piket [piquette]; Fruta (PIje alkoolike që i përmbajn ë -); Pije 

alkoolike të përziera, perveç atyre me bazë birre; Verë e kuqe; Verë e kuqe e gazuar; Verë e 

bardhë; Verë e bardhë e gazuar; Pije që përmbajnë verë [spritzers]; Verë me sasi të ulet 

alkooli; Verëra te gazuara; Verë rose [rose  ëine]; Verë e nxehtë; Verëra natyrale të 

gazuara; Verëra të ëmbla; Verëra për tavolinë; Pije me bazë vere.  

34  Aromatizues për duhan; Tavlla; Enë duhani; Çakmakë për duhapirësit; Artikuj për 

duhanpirësit; Shkrepëse; Duhan i lirë; e rrotullueshme dhe me llullë; Duhan dhe produkte 

duhani (duke përfshirë zëvendësimet); Avullues personal dhe cigare elektronike, dhe 

aromatizues dhe solucione për to; Kuti shkrepseje; Mbajtëse shkrepsesh; Duhan në formë 

çamçakëzi; Barishte për duhanpirje; Duhan i bërë nga gjethet [snuff]; Duhan; Cigare; 

Cigarille; Cigare që përmbajnë zëvendësime të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare, 

Aromatizues, perveç vajrave esencial, për duhan; Letra absorbuese për llullat e tobakos; 

Qelibar i verdhë për cigare; Pipëza,për mbajtëse cigaresh; Pastrues për llullat e duhanit; 

Rafte për llullat e duhanit; Enë për të pështyrë për përdoruesit e duhanit; Çanta duhani; 

Llulla; Makineri për rrotullimin e cigareve; Filtra për cigare; Majar te cigareve; Letër 

cigaresh; Tufa të letrave të cigareve; Mbajtëse cigaresh; Prerëse për cigare; Mbajtëse 

cigaresh; Kutitë për nuhatjen e duhanit; Kavanozë për duhanin; Çanta të vogla për cigaret; 

Kuti për mbajtjen e cigareve në lagështi; Gurë për zjarr; Enë me gaz për ndezjen e cigareve; 

Aromatizues; perveç vjarave esencial, p ër përdorim tek cigarette elektonike; Cigare 

elektronike; Solucione të lëngshme për përdorim tëk cigaret elektronike; Avullues i gojës 

për duhanpirësit.  

35   Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe 

promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për 

reklamim, marketing dhe konsultim promovues, këshillim dhe asistencë; Shërbime për 

besnikëri, nxitje dhe program bonus; Shërbime për ekspozita; Administrimi i ekspozitave; 

Shërbime për marrëdhënien me publikun; Shërbime për ekspozimin dhe demonstrimin e 

produkteve; Materiale për shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe promocioneve; 

Përgatitje për hapësirën, kohën, dhe median e reklamave; Studime marketing; Mbledhja 

dhe sistematizimi i  të dhënave të biznesit; Analizë e kostos së çmimit; Shërbime për 

bashkimin e lajmeve; Reklamime online; Shërbime online, të lidhura me produktet e 

kozmetikës dhe produkteve të bukurisë; Aranxhimi i transaksioneve komerciale, për të 

tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Shërbime për përgatitjen e nje marketi online, për 

blerësit dhe shitësit e të mirave; Sigurimi i kontratës, [për të tjerët]; Sigurimi i kontratës për 

të tjerët në lidhje me shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe 

shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave, për të tjerët, për dhënien e shërbimeve; 

Përgatitje për shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e kujdesit për trupin dhe mbajtjes 

pastër të tij, parfumerisë, aromave, higjenës së gojës, make-up-it, sapunëve dhe xhelave, 

përgatitjes së banjos dhe dushit, deodorantëve dhe antidjersave, përgatitjeve së kujdesit të 

lëkurës, përgatitjes së flokësve dhe trajtimit të tyre, përgatitjeve të depilimit, përgatitjeve 

për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitjeve për pastrim dhe aromatizim, ndëzësve dhe 

iluminuesve, suplementeve ushqimore dhe dietike, ushqimeve për foshnja; Shitje me 

shumicë dhe pakicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve të veshjeve, 

aplikuesve e materialeve mjekësore, ilaçeve dhe trajtimeve natyrale, testeve të shtatzënisë, 

mjeteve higjenike dhe për bukurinë për njerëzit e kafshët, aparateve për stilimin e flokëve, 

apareteve të manikyrëve dhe pedikyrëve, aparateve për prerjen e flokëve dhe heëjen e tyre, 

aparateve për rroje, mjeteve për përgatitjen e ushqimeve, mjeteve të kuzhinës, thikave të 
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kuzhinës dhe teshave të tavolinës, të dhënave të regjistruara; Shitje me shumicë dhe pakicë 

në fushat e aparateve të softëarë-ve, teknologjisë së informacionit dhe dhe audiovisuale, 

artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, syzeve, aparateve të dëgjimit, 

mjeteve për ushqyerje, ndihmës seksuale, instumenteve dhe aparateve veterinare dhe 

mjekësore, mjeteve contraceptive, diagnostikës, aparateve të ekzaminimit dhe monitorimit; 

Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e apareteve për masazh, ndriçimit, bizhuterive, 

orëve dhe orëve të dorës, kutive të bizhuterive dhe orëve, Punimeve të artit dhe fugirnave 

prej letre ose kartoni dhe modeleve arkitekturore, materialeve decorative dhe artistike dhe 

media, çantave, çantave të dorës dhe paketimit të të mirave, paketimit dhë ruajtes së të 

mirave prej letre ose kartoni; materialeve për zyrë, materialeve mësimore; Shitje me 

shumicë dhe pakicë në fushat e ngjitësve për qëllime zyre ose shëtpiake, materialeve të 

printuara, kartonit dhe letrës, artikujve prej letre, çantave, çantave të dorës dhe të mirave 

për paketim, paktimit dhe ruajtjes së të mirave prej letre ose kartoni ose plastike, mobilieve, 

shtretërve, çarçafëve, dyshekëve, jastëkëve, krevateve dhe shtëpive për qentë, dekorimeve, 

artikujve të kopshtit;Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e furçave, fshesave dhe 

materialeve për prodhimin e furçave, enëve të kuzhinës, seteve të tenxhereve për gatim, 

qelqurinave, shisheve për pije, seteve për kuzhinë dhe aksesorëve të bareve, aparateve dhe 

artikujve për qëllime pastrami, mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, artikujve të banjos, 

artikujve për stallat e kafshëve, artikujve shtëpiakë për veshje dhe këpucë, të mirave tekstile 

ose zëvendësimeve të tyre, teshava të kokës, këpucëve, aksesorëve për veshjet, makinave 

qepëse; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve të qepjes, leshit, tekstileve dhe 

artikujve tekstil dekorativë, dekorimit të flokëve, mashave të flokëve, rregullimit të flokëve 

dhe flokëve false, girave dhe mjeteve sportive, lojërave, lodrave, ushqimeve, ushqimeve për 

kafshë, pijeve, produkteve të tabacco-s, artikujve për duhanpirësit, artikujve për ilaçe 

kundra insekteve; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve për foshnja dhe 

fëmijë, mobilieve për foshnja dhe fëmijë, veglave të makinave, veçanërisht ndejtëset e 

fëmijëve, dhuratave, artikujve të kujdesit dhe kremit kundra diellit, të mirave shtëpiake, 

aksesorëve dhe kartave telefonike, shërbimeve komerciale dhe informacioneve për 

konsumatorët në fushat e përgatitjeve të pastrimit dhe aromave, përgatitjeve për kujdesjen e 

trupit, përgatitjeve për kujdesin e bukurisë, përgatitjeve për pastrim, përgatitjeve sanitare 

dhe artikujve, trajtimeve mjekësore dhe natyrale, ushqimit për fëmijë, pelenave për fëmijë, 

suplementeve dietike, materialeve shtëpiake për përkujdesjen e veshjeve dhe këpucëve, 

mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, dhe artikujve të banjos.  

38   Shërbime telekomunikacioni; Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses në 

të dhëna, uebsite dhe protale; Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave; 

Transmisioni i kartave përshëndetëse online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i 

aksesit të user-it në platforma nëinternet;Sigurimi aksesit të user-it në portale në internet; 

Sigurimi i aksesit në shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi 

i aksesit për platforma dhe portale në internet.  

39  Transporti dhe dorëzimi i mallrave; transportit; Dërgimi i postës dhe shërbimet e 

ndërlidhjes; Udhëtime turistike, udhëzime turistike dhe ekskursione; Ndërprerja e mallrave;  

Ruajtja; Ruajtja e mallrave; Marrja e kontejnerëve të magazinimit;Marrja e depove; 

Paketimi i mallrave; Mbështjellës dhurata; Transporti dhe magazinimi i mbeturinave; 

Ruajtja dhe dorëzimi i mallrave; Mbledhja e mallrave të riciklueshme [transporti]; Paketimi 

dhe magazinimi i mallrave, sidomos magazinat e larta.  

40   Shtypi, dhe zhvillimi fotografik dhe kinematografik; gdhendje me lazer;    Qendisje ; 



Buletini Zyrtar Nr. 81 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

356 

 

Qendisjet me dore; Rrobaqepësi me porosi; Shtypjen e modelingut; libërlidhje; Printime; 

Printime  fotografike; Primtime te derguara nga pajisjet e tjera; Printime dixhitale; Printimi 

i imazheve fotografike nga mediat dixhitale; Transferimi i fotografive në disk kompakt; 

Zmadhim fotografik; Dublikimi i transparencave fotografike; Zhvillimi i filmit fotografik; 

Përpunimi fotografik; Riprodhimi i printimeve fotografike; Printimi i fotografive dhe 

piktuarave të ruajtura ne menyre dixhitale; Përmirësimi dixhital i fotografive; Transferimi i 

printimeve fotografike; Shtypjet fotografike; Përsosja e regjistrimeve audio dhe video; 

Printim i imazheve ne bluza; Shtypjen e modelit në pëlhurë; Përpunimi i filmit fotografik; 

Përpunimi fotografik; Lidhja e librave ose dokumenteve; Shërbimet laboratorike 

fotografike; Printim i librave; Printim i materialit reklamues; Printim; Printimi i imazheve 

në objekte; Zhvillimi dhe përpunimi i filmit; Zhvillimi i filmit fotografik; Fotografi; 

Printim portretesh.  

41  Edukimi, argëtimi dhe sporti; Publikime dhe raporte; Publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare; Publikime  elektronike; Publikime elektronikete prodhuara online, që 

nuk mund të shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i 

teksteve; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; 

Publikimi i materialit të printueshme; Publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike 

në internet; Shërbimet publicitare; Prodhimi audio dhe video, dhe fotografia; Edukimi dhe 

mësimi; Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe garave; Informacione rekreative; 

bixhozit; Informacion për argëtim; Shërbimet argëtuese; Organizimi i shfaqjeve të modës 

për qëllime argëtimi; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; Operimi i llotarive; 

Sigurimi i informacionit në lidhje me garat e kuajve; Kryerja e garave të kuajve; 

Organizimi i garave sportive; Prodhimi i videove on-line, jo te shkarkueshme.  

44  Kujdesi ndaj higjienës se njeriut dhe bukurisë; Shërbimet e kujdesit shëndetësor  te 

njeriut; Shërbimet e kujdesit shëndetësor  ndaj kafshëve; Shërbime këshilluese ndaj 

shëndetin; Shërbime këshilluese në lidhje me humbjen e peshës; Këshillim ushqimor; 

Këshilla lidhur me alergjitë; Shërbimet e konsulencës së kujdesit shëndetësor [mjekësore]; 

Keshilla ushqyerje; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; 

Konsulencë ushqyese; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin; Shërbimet e 

këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Këshillim ushqimor; Këshilla ushqyese; 

Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet e konsultimit në 

lidhje me kujdesin e lëkurës; Konsulencë për bukurinë; Konsulencë e ofruar nëpërmjet 

internetit në fushën e kujdesit të trupit dhe bukurisë; Konsulencë në fushën e kujdesit të 

trupit dhe bukurisë; Shërbime konsulence në lidhje me kozmetikë; Shërbime konsulence në 

lidhje me kozmetikë; Shërbime këshilluese në lidhje me trajtimin e bukurisë; Shërbime 

konsulence në lidhje me bukurinë; Këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; Shërbimet e 

konsultimit në fushën e make-up.  

45  Përgatitje për dhuratat e personalizuar.  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/441 

(220) 08/04/2019 

(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

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

Prishtinë 
 

     

 

(511) 2  Shtresa; Bojëra, ngjyrues, pigmente dhe bojë shtypi; Holluesit dhe shtuesit për 

shtresat, bojërat dhe bojërat e shtypit; Ngjyrues ushqimesh dhe pijesh; Fletë metalike dhe 

metal në formë pluhuri për përdorim për lyerje, dekorim, printim dhe art; Piktura dhe 

fshirëse; Konservues; Llak dhe lustër; Okside inorganike (Mordant); Bojë printimi; Smalt 

për lyerje; Kolorant (Ngjyrues); Lëndë ngjyruese; Llak [lustër]; Shtresë druri [bojë]; 

Përgatitje për të parandaluar dëmtimin e drurit; Lustër; Bojëra vaji për përdorim në art; 

Pikturim me temper; Holluesit e ngjyrave; Shtuesit e bojës; Holluesit për llak.   

3  Preparat për kujdesin ndaj kafshët; Dylli i rrobaqepësve dhe këpucarëve; Preparatet e 

pastrimit dhe aromave; Tualete; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; Xhel 

për masazh, përdorim tjetër veçse qëllimeve mjekësore; Kuti kozmetike; Pomadë 

aromatike, përveçse për qëllime mjekësore; Preparatet me Aloe Vera për qëllime 

kozmetike; Preparate të higjienës orale; Parfumeri dhe aromat; Preparatet e pastrimit të 

trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Preparate për grim (kozmetikë); Aromat për ambient 

shtëpiak; Sapun dhe xhel; Përgatitjet për larje; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e 

lëkurës dhe këpucëve; Preparate për kujdesin e lëkurës, të syve dhe të thonjve; Preparate 

dhe trajtime të flokëve; Preparate të pastrimit të automjeteve; Preparate për heqjen e 

qimeve dhe për rruajtje; Deodorantët dhe antidjersat; Preparate për dush; Preparate për 

heqjen e grimit (kozmetikës); Preparatet freskuese për frymën e gojës për higjienën 

personale; Vajra esenciale; Kozmetikë vetullash; Preparatet e dushit, jo për qëllime 

mjekësore; Guri me shtuf; Zbardhues për lavanderi; Preparate zbardhuesi [dekolorant] për 

qëllime kozmetike; Sodë zbardhuese; Lustrim për mobilie dhe dysheme; Deodorantët për 

qeniet njerëzore ose për kafshët; Qese aromatike për parfumimin e ndërresave; Preparate 

depiluese; Ngjyrues për artikujt e higjienës personale; Preparate për heqjen e ngjyrës; 

Preparate për shkëlqim [lustrim]; Bojë për flokët; Locion (preparat i lëngshëm) flokësh; 

Llak i flokëve; Preparate balsami për flokët; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate 

kolagjeni për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetike; Kozmetikë për përkujdesjen e lëkurës; 

Locion për lëkurë; Thonjtë false; I kuqi i buzëve; Shkëlqyes buzësh; Locion për qëllime 

kozmetike; Pëlhura të njoma me detergjent për pastrim; Shami të njoma me kremra 

kozmetike; Zhbllokimi i tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime 

personale sanitare ose deodorante [tualete]; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore; 

Preparat për heqjen e shkëlqyesit të thonjve; manikyr thonjsh; Preparate për kujdesin e 

thonjve; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi; 

Parfumeri; Parfum; Preparate lustrimi; Preparate pastrimi kimik; Preparate renovimi; 

Preparate për rruajtje; Qumësht pastrues për qëllime grimi; Preparate renovimi; Preparate 

për grim; Preparate për grim; Maska kozmetike; Krem për lubrifikimin e lëkurës; Lustrues 

këpucësh; Sapun; Shampo; Preparat për mbrojtje nga dielli; Kozmetikë për kafshët; Artikuj 

për tualetin; Preparate për paralarje të rrobave; Përgatitjet për lavanderi; Shkopinj pambuku 

për qëllime kozmetike; Pastat e dhëmbëve; Zbutës teksture; Preparate hekurosjeve 

[përdorimi i substancave nisheste]; Niseshte për qëllime lavanderie; Ngjyrues blu për 

lavanderi; Zbutës pëlhure për lavanderi; Fletët anti-statike tharëse; Ngjyrues blu për 

lavanderi; Lëngje për lavanderi; Agjentët e shpëlarjes për lavanderi; Topa për lavanderi që 

përmbajnë detergjent; Pluhur sapuni; Shtesa për lavanderi për zbutjen e ujit.  
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4  Lëndë djegëse dhe ndriçues; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Suplementet e karburantit jo-

kimik; Vajrat për bojëra; Dyllë blete; Dyllë blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës; 

Biokarburantet; Karburant; Dritat e Krishtlindjeve [qirinjtë]; Qirinj me aromë; Qirinj të 

hollë; Llambat në formë fitili; Graso (Dyllë dhjamor) për lëkurë; Karburantit për ndriçim; 

Dritë nate [qirinj]; Parafinë; Graso (Dyllë dhjamor) për këpucë; Dyllë për ski; Kompozimet 

për kontrollimin e pluhurit; Dyllë ndriçues; Dyllë [lëndë e parë].  

5  Artikuj përthithës për higjienën personale; Ilaçe farmaceutike dhe natyrale; Pelena për 

foshnjat dhe persona që nuk arrijnë të përmbahen; Ushqim për fëmijë; Produktet higjienike 

femërore; Artikuj për aromatizim dhe pastrim të ajrit; Preparate dhe materiale 

diagnostikimi; Dezinfektantët dhe antiseptikët; Suplemente ushqimore dhe preparate 

dietike; Preparatet dhe artikujt higjenikë; Sapunë dhe detergjente mjekësorë dhe sanitarë; 

Suplemente dietike për kafshët; Preparatet dhe artikujt e kontrollit kundra insekteve; Fasha, 

veshje dhe aplikues mjekësor; Preparatet dhe artikujt dentare, dhe pasta dhëmbësh 

mjekësore; Laksativ; Preparatet për trajtimin e morrave [pediculicidet]; Sapun antibakterial; 

Antiseptikë; Pilula për reduktimin e oreksit; Ilaçe për qëllime njerëzore; Ilaçe për qëllime 

veterinare; Çaj astmatik; Pelena në formë mbathjesh për foshnjat; Qumësht formulë për 

foshnja; Pelena të foshnjave; Preparate banje për qëllime mjekësore; Fibër (Dietike -); 

Preparatet balsamike për qëllime mjekësore; Fashat për mjekim; Qetësues; Karamele 

mjekësore; Preparatet kimiko-farmaceutike; Shtatzënia (Përgatitjet kimike për 

diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike për qëllime 

veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitar; Deodorantë për 

veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; Sapun dezinfektues; 

Preparate diagnostikimi; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substancat 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor; Preparate me albumin për qëllime mjekësore; Preparate enzimatike për qëllime 

mjekësore; Ilaç për uljen e temperaturës (Febrifuges); Preparate kundra insekteve 

fluturuese; Letër për kapjen e insekteve fluturuese; Kimikate kundra sporeve dhe 

kërpudhave [Fungicides]; Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura; Leukoplast; Ilaçe për 

djersitje në këmbë; Ilaçe me përbërje misri; Unazë me përbërje misri për kurimin e 

këmbëve; Larës për qentë [insekticide]; Insekticidet; Ilaç kundër insekteve; Lubrifikantë 

seksual personal; Kamfur për qëllime mjekësore; Pilula për qëllime farmaceutike; Kapsula 

për ilaçe; Çamçakëz për qëllime mjekësore; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore; 

Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimor për qëllime mjekësore; 

Solucione për lente kontakti; Locione për qëllime farmaceutike; Magnezi për qëllime 

farmaceutike; Minj (Përgatitjet për zhdukjen -); Pije të përshtatura për qëllime mjekësore; 

Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekësor; Çaj mjekësor; Preparate mjekësore 

për artikuj të tualetit; Pastë dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për foshnjat; Suplemente 

ushqimore minerale; Djegie (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve; 

Kallot (Preparate për -); Preparate për pastrimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për 

banjat; Preparate të tekstileve kundra molës; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore; 

Suplemente ushqimore; Qetësues për nervat [Nervines]; Ngjitës nikotine për të lënë pirjen e 

duhanit; Vajra mjekësore; Tableta të tretshme për qëllime farmaceutike; Farmaceutikë; 

Preparate farmaceutike; Helm për minjtë; Tableta tymosëse; Preparate për pastrimin e 

lentave të kontaktit; Kuti mjekësore, portativ, të mbushura; Kremra për qëllime 

farmaceutike; Qetësues për gjumë [Soporifics]; Serume; Peceta higjienike; Kremra kundra 

djegies nga dielli; Peceta sanitare për kujdesin e gjirit; Tamponë; Banjë (Përgatitje 
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terapeutike për -); Larës për kafshët [insekticide]; Herbicide; Preparate për zhdukjen e 

parazitëve; Larja vaginale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime mjekësore; Fasha, 

mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; Preparate veterinare; 

Preparate që përmbajnë vitamina; Ilaç për lythat; Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena; 

Pelena letre për personat që nuk arrijnë të përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme për 

personat që nuk arrijnë të përmbahen. Peceta ditore për personat që nuk arrijnë të 

përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme prej celuloze për personat që nuk arrijnë të 

përmbahen.  

6  Pajisje metalike; Kontejnerët, dhe transportimi dhe paketimi i artikujve, prej metali; 

Materiale ndërtesash, e ndërtimi dhe elemente prej metali; Paketimi, mbështjellja dhe lidhja 

e artikujve, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali; Tubacione, gypa dhe zorra, dhe 

pajisje për to, duke përfshirë valvulat, prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; 

Materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, për përdorim të 

papërcaktuar; Bulona, dado dhe fletuesi i bulonit, prej metali; Shenja dhe informacione dhe 

reklama, të metaleve; Bravë dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra arti të metaleve të 

zakonshme; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh prej metali; Ndërtime të metaleve; 

Materialet e ndërtimit të metaleve; Letra dhe numra të metaleve të zakonshëm, përveç llojit; 

Kontejnerë të metaleve [magazinimi, transporti]; Priza muri prej metali; Shtiza prej metali; 

Shenja dalluese (logo) prej metali të makinave; Figura metali të zakonshme; Figura të vogla 

metali jo të çmuar; Fletë metalike për mbështjellje dhe paketim; Tapet për pastrimin e 

këpucëve te pragu i derës; Zile; Grepa metalike; Rrjetat metalike për ndalimin e hyrjes së 

insekteve në ambient; Kapëse metalike të kabllove; Kutitë e metaleve të zakonshme; 

Kazanë metalikë; Varëse metalike rrobash; Pajisje metalike për mobilie; Tabela prej metali; 

Numra shtëpish, jo-ndriçuese; Tabela me mbishkrime prej metali; Vida prej metali; Lidhjet 

e tensionit; Kapëse prej metali për mbylljen e çantave.  

7  Pajisjet për pastrim të jashtëm; Makineri, mjete dhe aparate për fiksim dhe shtrëngim; 

Trapan me korrent dhe vida shpuese; Makineri për hekurosje dhe hekurosje me avull; 

Makineritë e shtypjes dhe libërlidhjes; Gjeneratorë energjie; Makineri fshirjeje, pastrim, 

larëse dhe lavanderie; Makineritë dhe aparatet e bujqësisë, kopshtarisë dhe pylltarisë; 

Makineritë dhe aparatet për përgatitjen dhe përpunimin e ushqimit dhe të pijeve; Makineri 

dhe mjete për trajtimin e materialeve, dhe për prodhimin; Pompat, kompresorët dhe 

ventilatorët; Aparat për lidhjen e tufave të barit të thatë; Makineri shpuese; Makineritë për 

prerjen e bukës; Furça për fshesat me korrent; Furça [pjesë të makinerive]; Makineri për 

pastrim me avull; Hapësit elektrikë të kanoçeve; Shtrydhës elektrik të lëngjeve të frutave; 

Shtypës elektrik frutash për përdorim shtëpiak; Prerës perimesh, perimet e prera në formë 

spirale, elektrike; Përpunues elektrik ushqimi;  

Thika elektrike; Përzierës elektrik, për qëllim përdorimi në shtëpi; Grirëse kuzhine, 

elektrike; Makineri dhe aparate për lustrim [elektrike]; Pastrim (Makineri dhe aparate për -

), elektrike; Përpunuesit e ushqimit, elektrike.  

8  Fiksimi dhe bashkimi i mjeteve; Mjete higjienike dhe bukurie, për njerëzit dhe kafshët; 

Mjete për prerje të flokëve dhe pajisje për heqjen e qimeve; Pajisjet për stilimin e flokëve; 

Çekiç, çekiç druri; dhe çekan farkëtari; Vegla dore dhe pajisje për trajtimin e materialeve si 

dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtjen; Vegla dore për ndërtim, riparim dhe 

mirëmbajtje; Vegla dore për prerje, shpime, bluarje, mprehje dhe trajtim sipërfaqësor; 

Vegla manikyri dhe pedikyri; Brisk rroje; Veglat e bujqësisë, kopshtarisë dhe të pamjes së 

peizazhit; Pajisje për përgatitjen e ushqimit, thika kuzhine dhe vegla prerëse, takëm për të 
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ngrënë; Veglat e artit të trupit; Sqeparë; Thika xhepi [bisturi]; Gërshërë për krasitje 

(tëharrje); Shpuesit e murit; Pjastër; Sete manikyri, elektrike; Bërës elektrik gërshetash; 

Limë thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike ose jo-elektrike; Prerëse flokësh për 

përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; Shkëlqyes për thonjtë, elektrike ose jo-

elektrike; Pajisjet e depilimit, elektrike dhe jo-elektrike; Takëme tavoline [thika, pirunë dhe 

lugë]; Çantë brisku rroje; Limë [mjetet]; Prerëse milimetrik [mjete dore]; Pastrues së 

frutave nga farat; Pirunë për tavolinë; Thika të harrjeje; Gërshërë të harrjeje; Prerës në feta 

për perimet; Qërues perimesh [mjete dore]; Vegla kopshti, dore; Pajisje dore për dredhjen e 

flokëve; Prerëse dore për perimet, perimet e prera në formë spirale; Gërshërë të mëdha për 

t’i dhënë formë kufijve gjatë krasitjes; Vegla dore, për përdorim dore; Gërshërë për krasitje 

lëndine [instrumente dore]; Mjete për krasitje (për qethje) [instrumentet e dorës]; 

Instrumente lëmuese (pastrimi) [instrumente dore]; Spërkatësit e insekticideve [mjete dore]; 

Grabujë [mjete dore]; Instrumentet e mprehjes Thika qeramike; Mandolina e kuzhinës; 

Vegla shpuese [mjete dore]; Pincë për prerje [mjete dore]; Lugë; Set manikyri; Thika; Lima 

gjilpërë; Limë thonjsh; Prerës kutikulash; Prerëset e thonjve; Hapëse të kanoçeve, jo 

elektrike; Prerëse për vezët, jo-elektrike; Prerëse djathi, jo-elektrike; Takëme; Prerëset e 

picave, jo-elektrike; Prerësit e frutave në segmente; Mbledhësit e frutave [mjete dore]; 

Komplete pedikyri Pincetë; Brisk rroje; Tehu i briskut rroje; Kuti për rroje; Sharra [mjete 

dore]; Lopata [mjete dore]; Gërshërë; Mjetet e prerjes [mjete dore]; Çelës dadosh; Spatuli 

[mjete dore]; Lopata në formë drejtkëndore; Lugë plastike, pirunë tavoline dhe thika 

tavoline; Lugë për fëmijë, pirunë tavoline dhe thika tavoline; Prerësit e kutive; Copëtues 

[thika]; Sheshe [mjete dore]; Pincë.  

9  Instrumentet matëse të distancës dhe dimensioneve; Alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; 

Pajisje input/output, përshtatur për përdorim me kompjuter; Aparate, instrumente dhe 

kabllot për energji elektrike; Aparatet dhe instrumentet për kontrollin e energjisë elektrike; 

Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisje audio 

dhe marrës radio; Përmbajte të regjistruara; Përmbajtje të mediave; Syze, syze dielli dhe 

lente të kontaktit; Komponentët dhe pjesët e kompjuterit; Pajisjet e ruajtjes së të dhënave; 

Pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe aksesorë (elektrike dhe mekanike); Komponentë 

elektrikë dhe elektronikë; Instrumentet matëse të peshës; Kabllo dhe tela; Pajisjet e 

komunikimit; Syze korrektuese; Matja, zbulimi dhe monitorimi i instrumenteve, treguesve 

dhe kontrollorëve; Pajisje që shërbejnë për lundrim, udhëzim, gjurmim, shënjestrim dhe 

përcaktim të hartave; Pajisjet optike, përforcues dhe korrektorë; Pajisjet e komunikimeve 

point-to-point (nëpërmjet pikave fundore); Pajisjet e sigurisë, ruajtjes, mbrojtjes dhe 

sinjalizimit; Syze dielli; Pajisjet e zhytjes; Instrumentet matëse të temperaturës; 

Instrumentet e monitorimit; Instrumentet matëse kohore (pa përfshirë orët e murit dhe orët 

e dorës); Alarmet; Filma mbrojtës të përshtatur për smartphones (telefonat inteligjentë); 

Kuti kryqëzimi [energjia elektrike]; Pajisje monitorimi për fëmijë; Peshore për fëmijë; 

Peshore banje; Disqe kompakte [memorie read-only (vetëm me lexim)]; Disqet (Kompakt -

) [audio-video]; Skeleti i syzeve; Syze; Peshore me letër; Korniza fotografike digjitale; 

Stacionet digjitale të motit; Kasetofon DVD; Lexuesit elektronikë të librave; Akumulatorë, 

elektrike; Adaptorë elektrikë; Bateri elektrike; Bashkues elektrike; Pajisjet matëse, 

elektrike; Komulacion (Aparat elektrik për -); Kambana elektrike të derës; Kabllot 

elektrike; Kamera; Batanije zjarri; Fikës zjarri; Set radiotelefoni; Mbështjellëse për 

smartphone; Mbështjellëse kompjuterët tabletë; Bilbilet e qenve; Hidrometrat; Lentet e 

kontaktit; Kufje; Karikues për bateritë elektrike; Stacionet e karikimit për automjetet 
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elektrike; Çanta për laptopë; Çanta të përshtatur për laptopë; Altoparlantë; Bokse për 

dëgjim; Magnet; Syze zmadhimi; Tabela ndriçuese; Rrjetet e energjisë elektrike (Materialet 

për -) [telat, kabllot]; Centrot e mouse-ve; Aparat matës; Instrumentet matëse; Mikrofona; 

Mediat optike të të dhënave; Metra parkimi; Detektorët e tymit; Radio; Kohëmatësi vezë (i 

kuzhinës) [orët e rërës]; Çelësa, elektrikë; Kokore; Maska mbrojtëse; Lente Selfie; Shkop 

për selfie [monopodët me dorë]; Syze sportive; Stenda për aparat fotografik; Tripodat e 

kamerës; Priza elektrike; Adaptorët e udhëtimit për priza elektrike; Priza të lëvizshme; 

Priza treshe; Priza me telekomandë; Mbështjellëse prizash elektrike; Llogaritëse xhepi; 

Maska të zhytjes; Aparat që tregojnë temperaturën; Termometra, jo për qëllime mjekësore; 

Aparat për kontrollin e temperaturës; Bartësit e regjistrimit të zërit;Media Player portativë; 

Lente zmadhimi për dyer; USB flash drives; Aparat zmadhues [fotografi]; Aparatet dhe 

instrumentet e vëzhgimit; Peshore; Aparatet dhe instrumentet e peshimit; Trekëndëshat 

paralajmëruese të automjetit; Nivelet e flluskës; Anemometra; Çelësat e kohës, automatike.  

10  Pajisjet diagnostikuese, ekzaminimi dhe monitorimi; Pajisjet kontraceptive; Pajisjet për 

mbrojtjen e dëgjimit; Ndihmuesit për ushqim dhe biberonët; Aparat masazhi; Veshje 

mjekësore; Aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe veterinare; Pajisje fizioterapie dhe 

rehabilitimi; Ndihma për seks; Proteza dentare; Pajisjet dentare; Analizues për përdorim 

mjekësor; Unazat e anti-reumatizmit; Mbajtëse dore për përdorim mjekësor; 

Sphygmomanometera; Aparat diagnostikues për qëllime mjekësore; Qese akulli për qëllime 

mjekësore; Fashë, elastike; Doreza për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime 

mjekësore; Thika; Çanta dushi; Rrobat e kompresionit; Paterica; Fasha ftohëse për qëllime 

të ndihmës së parë; Lidhëse ftohëse për qëllime mjekësore; Doreza për masazh; Aparat dhe 

instrumente mjekësore; Gota menstruale; Pompat e gjirit; Aspiratorët e hundës; Kunjat e 

veshëve; Bllokuese veshi [pajisjet për mbrojtjen e veshëve]; Artikuj ortopedikë; Fasha për 

nyejt, anatomike; Këpucë orthotike; Bazamente të brendshme këpucësh, ortopedike; 

Matësa pulsi; Biberona për foshnjat; Lodra seksi; Termometra për qëllime mjekësore; 

Korse shtatzënie;Çarçafë në rast nevojash peronale; Rripa hipogastrike; Aparatet dhe 

instrumentet veterinare; Aparat vibrimi; Aparatet dhe instrumentet dentare; Pastruesit e 

gjuhës; Prezervativët.  

11  Ndezës; Ndriçuese dhe reflektorë të ndriçimit; Furnela, bojlerë dhe ngrohëse; Sistemet 

HVAC (ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar); Pajisjet e ngrohjes, ventilimit dhe 

kondicionimit dhe pastrimit (ambient);Pajisje për gatim ngrohje, ftohje dhe trajtim të 

ushqimeve dhe pijeve; Pajisje frigoriferike dhe ngrirës; Pajisjet e pastrimit të ajrit; Pajisje 

për ngrohje dhe tharje personale; Instalime sanitare dhe për banjë dhe instalime hidraulike; 

Burime, çezma dekorative, sistemet e spërkatjes dhe ujitjes; Pajisje për skarë; Aparat dhe 

instalimet e ndriçimit; Llamba; Ngrohës shtrati; Makinat për prodhimin e bukës; Thekëse; 

Pllakat e pjekjes; Dushe; Makineritë dhe aparatet e akullit; Veshje të nxehura elektrikisht; 

Çorape, të nxehura elektrikisht; Ngrohës, elektrikë, për mbushjen e shisheve; Pajisje me 

avull të ushqimit, elektrike; Dritat, elektrike, për pemët e Krishtlindjeve; Tiganët elektrikë 

të thellë; Llamba, poça, elektrikë; Ibrikë kafeje elektrike; Mjete gatimi, elektrike; Llamba 

elektrike; Pishtarë elektrikë; Çikrikë, elektrike; Pishtarë flakërues; Priza për dritat elektrike; 

Pajisjet e pjekjes; Tharësit e flokëve [tharësit]; Batanije, elektrike, jo për qëllime 

mjekësore; Aparat për ngrohje dhe ftohje për shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta; 

Instalimet e ajrit të kondicionuar; Freskueset e kondicionimit të ajrit;Furrat qeramike; 

Unazat e gatimit; Frigoriferë; Enë frigoriferike; Fenerë për ndriçim; Drita për zbukurime 

festive; Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; Aparat për ftohje të ajrit Tharëse; (Air -); 
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Furra në mikrovalë; Multicookera; Llambat me vaj; Reflektorët e llambave; Llambat e 

dyshemesë; Pishtarë që varen në tavan; Ulëse tualeti; Filtra për ujë të pijshëm; Aparat për 

tharje; Freskueset e kondicionimit të ajrit; Shishe me ujë të ngrohtë; Ngrohësit e ujit 

[aparatet]; Kaldaja me ujë të ngrohtë.  

12  Automjete dhe mjete transporte; Pjesë dhe pajisje për automjete; Pjesë dhe pajisje për 

automjete tokësore; Automjete tokësore, dhe mjete transporti; Pajisjet e anti-vjedhjes, 

sigurisë dhe pajisjet për automjete; Mbulesa për karrocë; Çanta të përshtatur për karrocat; 

Mbështetëse të montuara për karroca; Rimorkiot [automjetet]; Rimorkiot për transportin e 

biçikletave; Mbulesa për shulat e biçikletave; Pajisjet kundër vjedhjes për automjetet; 

Karroca për supermarket [karrocat të vogla, (Am.)]; Biçikleta; Helika për rrotat e 

biçikletave; Zilet e biçikletave; Kosha përshtatur për biçikleta; Pompa për biçikleta; 

Rimorkiot e biçikletave (riyakah); Gomat e biçikletave [goma]; Shula për biçikleta; Çanta 

përshtatur për biçikleta; Bagazhet për automjetet; Karroca; Karroca për fëmijë; Mbulesa për 

karrige me rrota; Karrige me rrota; Skuter [Scooters] [automjetet].  

14  Statuja dhe Figurina, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë të 

çmuar, ose imitimet e tyre; Ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar 

ose gjysmë të çmuar, ose imitime të tyre; Bizhuteritë; Unaza dhe zinxhirë për çelësa, dhe 

hajmali për të; Kutitë e xhevahireve dhe kutitë e orëve; Gurë të ndryshëm të çmuar; perlat 

dhe metalet e çmuara, dhe imitimet e tyre; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Stoli prej 

metalesh të çmuar; Hajmali për zinxhirët e çelësave; Kunjat për bizhuteri; Byzylykë të bëra 

nga tekstile të qëndisura [bizhuteritë]; Byzylykë [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orët e dorës; 

Xhevahiret e qelibarit të verdhë; Karfica zbukuruese [bizhuteritë]; Buste prej metalesh të 

çmuara; Gurë të çuar; Kronografë [orë]; Kronometra; Kronoscope; Stoli Cloisonné; Fije me 

metal të çmuar [bizhuteritë];Gurë të çmuar; Orë dhe orë dore, elektrike; Figurina prej 

metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar dhe lidhjet e tyre në aliazh; Gjetjet e 

bizhuterive; Ornamente; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Varëse [stoli]; Kutitë 

e metaleve të çmuara; Zinxhirë [bizhuteri]; Lidhëset e kollareve; Kapëset e kollareve; 

Kryqet si stoli; Kryqet prej metalesh të çmuara, përveç xhevahireve; Punimet e artit të 

metaleve të çmuara; Rruaza për të bërë bizhuteri; Monedha bakri; Lidhëset e dorashkave; 

Medalje; Medaljone [stoli]; Misbaha [tespihe] Monedha; Vathë; Perlat e bëra nga ambroidi 

[amberi i shtypur]; Perla [stoli]; Kutitë e prezantimit për orët; Kuti prezantimi për bizhuteri; 

Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të 

përpunuara; Tespihe; Unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël dhe dekorative]; Bizhuteri 

ne formë hajmalie;Kapëse zbukuruese; Mbajtëse  bizhuterish; Kuti bizhuterish; Xhevahire 

të kapelës; Xhevahire këpucësh; Bizhuteri; Fije argjendi [stoli]; Orë diellore; Argjendi i 

pastruar [tela argjendi]; Unaza të ndarë prej metali të çmuar për çelësa; Statujat nga metale 

të çmuara; Kohë matëse; Bizhuteri transparente  [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Orë dore; 

Orë muri; Rripa të orës; Varëse në formë lavjerrësi [Për ora]; Zinxhirë për orën; Argjend, i 

papastër ose i përpunuar; Kapëse për bizhuteri; Orë alarmi; Instrumentet kohore. 

  

16  Mbajtës të parave; Libra; Makineritë e zyrës; Dekorimi dhe materialet e artit dhe 

mediat; Pajisjet e printimit dhe libërlidhjes; Mjete për printim; në veçanti revista të 

konsumatorëve dhe futjeve të reklamave; Materialet filtruese të letrës; Albumet e 

fotografive dhe albumet e koleksionistëve; Ngjitëse për qëllime zyre ose shtëpiake; Mjetet e 

korrigjimit dhe fshirjes; Artet; veprat artizanale dhe pajisjet e modelimit; Vepra arti dhe 

figurinat e letrës dhe kartonit si dhe modelet e arkitektëve; Mjete edukative; Letër dhe 
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karton; Letër Industriale dhe karton; Artikuj shkrimi dhe aksesorë për qëllime arsimore; 

Mjetet e shkrimit dhe vulosjes; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen 

e letrës kartonit ose plastikës; Qese të mbeturinave prej letre ose plastike; Letra të lagura 

per heqjen e make-up-it; Rub down transfero (Transferimi i ngjitëseve me transferim); 

Pllakat e adresave për makineritë e adresimit; Vulat e adresave; Makineritë e adresimit; 

Dosje për letra; Dosje të dokumenteve [shkrimi]; Fletore me ngjitëse; Kalendarë; Kartat e 

njoftimeve [shkrimi]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele 

arkitektonike; Tabela të llogaritjeve; Rrip dore për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit; 

Atlase; Ngjitëse [shkrimi]; Mbajtësit e parave; Parulla letre; Preparate njomjeje 

(Moisteners) për sipërfaqet e ngjyrosura [kërkesat e zyrës]; Materiale për në zyrë (kabinete 

për -) [kërkesat e zyrës]; Centro për gotat e birrës; Foto; Mostrat biologjike për përdorim në 

mikroskopi [materialet mësimore]; Projekte; Lapsa; Mbajtësit e lapsave; Plumb për laps; 

Blloqe [shkrimi]; Broshura; Top i rëndë xhami që të mos marrë era fletët; Mbajtëse letrash 

në tavolinë; Letër shkrimi; Broshura; Mbajtëse të pjesës fundore të librave; Materiale për 

zyrë; Kapëse letrash; Fletë me figura të animuara; Kapëse për mbajtësit e distinktivëve me 

emra [mjetet e zyrës]; Mbajtëse rrotull për mbajtësit e distinktivëve me emra [mjetet e 

zyrës];  Libra të animuar; Mbështjellëse plastike i gjerë, për paketim; Diagrame; Mbajtësit e 

dokumenteve [shkrimi]; Fletë me bojë për duplikatorët; Fletë të trasha për printer, jo prej 

tekstili; Lloji i shtypjes; Mbështjellës [letër shkrimi]; Makina shkrimi; Mprehësit e lapsit, 

Elektrike apo jo-elektrike; Vula me shenja dalluese; Etiketa të letrës ose kartonit; Kuti me 

fletë me figura; Letra dekorative; Flamuj të letrës; Dosje [shkrimi]; Shirita me bojë; 

Cilindra për bojëzimin e shiritave; Disqe me bojëra uji (Artistët); Kutitë e bojës; Mbajtësit e 

bojës; Mbajtësit e stilolapsave; Kapëset e stilolapsave; Kuti për stilolaps; Stilolapsa 

[materialet e zyrës]; Fshirëse të stilolapsave; Fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose 

plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina prej letre maché; Figurina 

[statuja] prej letre maché; Letër filtrimi; Mbështjellëse, fasha për gishtat [materialet e 

zyrës]; Xhama issing për shkrime apo për qëllime shtëpiake; Mbështjellëse të shisheve prej 

letre ose kartoni; Lëngje korrigjuese [materialet e zyrës]; Fletushka; Plastik për 

mbështjellje; Fletë prej celuloze së rikuperuar për mbështjellje; Modeli i argjilave (humus 

për -) [materialet e artistëve]; Fotografi [të shtypura]; Foto-gdhendje; Stilografë; 

Mbështjellëse prej letre ose kartoni; Fletë muzike, partitura në formë të printuar; Kuponët e 

shtypur; Mbajtëse për klasifikimin dhe numërimin e parave; Harta gjeografike; Piktura 

[foto], me kornizë ose pa kornizë; Libra me këngë; Globe; Karta përshëndetëse; Prezantime 

grafike; Printime grafike; Riprodhime grafike; Gdhendja e pllakave; Gdhendje; Gjilpëra për 

gdhendje; Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Llastiqe për zyra; 

Ngjitëse e trashë[zyrë]; Ngjitëse për qëllime shkrimi; Mbajtësit e distinktivëve të emrit 

[materialet e zyrës]; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Manualet [të dorës]; Pajisjet e 

etiketimit të dorës; Mbështetëse dore për piktorët; Kapëset e fletëve [materialet e zyrës]; 

Hektografe; Seksione histologjike për qëllime të mësimdhënies; Letër prej pjesëve të vogla 

të drurit; Dërrasë prej pjesëve të vogla të drurit [zyrë]; Zarfet [letër shkrimi]; Kutitë e 

kapakëve të kartonit; Filtra (Kafe letre -); Kalendarë; Centro të vogla prej letre; Kartat për 

radhitjen e dokumenteve; Karta; Etiketat për kartat e indeksit; Cilindra prej kartoni; 

Katalogë; Ngjitëse për zyra ose për qëllime shtëpiake; Fotografi montimi (Aparat për -); 

Ngjitëse dhe ngjitëse të tjera për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Ngjitëse për zyra ose 

për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shiritat ngjitës -) [materialet e zyrës]; Kapëse të 

fletëve; Qese për gatim me mikrovalë; Letër karboni; Letër kopjimi; Korrektor [materialet e 
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zyrës]; Bojë korrigjuese [heliografi]; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave; 

Kapakë për stilolapsa me kapakë; Vizore franceze, që përdoret për vizatimin e vijave të 

lakuara; Grykashkë prej letre; Grykashkë me mëngë, prej letre; Materiale mësimore dhe me 

instruksione (përveç aparatit); Të tjera për zyra ose për qëllime shtëpiake; Markera për 

librat; Letër ndriçuese; Letra çeliku; Punime litografike të artit; Përforues të zyrës; 

Përforues të zyrës; Kartat e shpuara, shtypura për makinerinë Jacquard; Letra absorbuese; 

Lidhës për blloqe; Letër paketuese me flluska (plastike -) për ambalazhimin ose paketimin; 

Penelat e piktorëve; Telajo për pikturë; Tavalloz për piktorë; Furça për bojaxhi; Penela; 

Kavaletat e piktorëve; Shkumësa markues; Stilolapsa markues; Krehra gdhendës; Fleta me 

figura; Mbajtësit e plumbit të lapsit; Paste për modele; Materialet e modelimit; Argjil për 

modelim; Dyllë për modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse muzikore; 

Shtypësit e kartës së kreditit, jo-elektrike; Treguesit e skemave [chart pointers], jo 

elektronike; Blloqe shënimi; Kapëse letrash; Aparatura numerike; Oleografe; Dosje 

[materiale për zyrë]; Pantografe [mjete vizatimi]; Letër; Letër Xuan për piktura dhe 

kaligrafi kineze; Letër për makineritë regjistruese; Materiale zyre; Shirit prej letre; Fleta 

[zyrë]; Peshqirë për fytyrën prej letre; Peshqirë për duart prej letre; Letra mâché; 

Mbështjellëse prej letre për vazot e luleve; Hapësit e zarfeve; Fjongo prej letre; Prerësit e 

fletëve [zyrë]; Peceta tavoline prej letre; Shami prej letre, Trasta; Mbështjellësit ngjyrë gri 

të librave; Mbulesat e sirtarëve prej letre, të parfumuara ose jo; Pastel; Gjurmim modeli; 

Pëlhurë gjurmuese për krijimin e formave në copë; Letër gjurmuese; Letër pergamene; 

Vula [stampa]; Postera; Tabela reklamuese prej letre ose kartoni; Qese plastike për 

jashtëqitjet e kafshëve; Centro prej letre; Materiale paketuese prej letre ose kartoni; 

Portrete; Kartolina; Broshura [Prospectuses]; Produkte fshirëse; Goma, fshirëse për zyra; 

Fshirëse metalike [shields]; Gdhendëse; Libra me përmbledhje financiare; Mbështjellëse 

për pasaportë; Letër orizi; Dërrasa për vizatim; Gjilpëra për qëllime shkrimi dhe vizatimi; 

Stilolapsa për vizatim; Gjilpëra me kokë për në mur; Vizore ne formë T-je për vizatim; 

Buletine; Indekse; Kuti kremi prej letre; Letra jo vetëm për lojë; Shtresa absorbuese prej 

letre ose plastike për paketimin e ushqimit; Letra me figura; Kuti prej kartoni ose letre; 

Portofol për çeqe; Lapsa prej gurit të butë; Gurë të butë për shkrim; Tabela shënjuese prej 

letre ose kartoni; Vula për letra; Shkumësa të rrobaqepësve; Zarfe me figura; Modele 

qepjesh për rroba; Penë; Mbajtëse boje; Instrumente shkrimi; Libra për shkrim ose vizatim; 

Shkumës për shkrim; Kuti shkrimi [zyrë], Materiale shkrimi; Furça shkrimi; Centro 

tavoline; Botime të printuara; Mjete shkollore; Pjata me figura; Kapëset që mbajnë faqet e 

librit të ndara; Ngjitëse letër për zyrë ose qëllime shtëpiake; Korniza për kompozime, 

piktura [printim]; Rafte; Dyllë për vulosje; Makineri vulosjeje për zyra; Kompozime për 

vulosje për qëllime zyre; Ngjitëse për vulosje të zarfeve;Vula; Letër argjendi; Shkumësa në 

formën e llakut; Mbajtëse fotografish; Stilolapsa prej çeliku; Ngjitëse me përbërje 

niseshteje për zyra ose qëllime shtëpiake; Vula; Mbajtëse të vulave; Kuti të vulave; Kuti me 

bojë; Mbajtëse të vulave; Gdhendje; Dizajne të qëndisura; Bojë; Shishe boje; Kuti boje; 

Mbulesa tavoline prej letre; Mësallë prej letre; Takëm tavoline prej letre; Letër higjienike; 

Sete printimi, portative [zyrë]; Transparentë për printimin e fotografive [zyrë]; Bojë 

indiane; Makineri për vulosjen e zarfeve, për zyra; Centro prej letre; Trasta [zarfe, çanta] 

prej letre ose plastike, për paketim; Materiale paketimi me përbërje niseshteje; Letër 

ambalazhimi; Aparate dhe makineri Mimeografe; Vizore katrore për vizatim; Aparat për 

errësimin e fotos; Shtresa viskoze për ambalazhim; Letra me dyll; Dërrasa të zeza; Letër 

zbukuruese [Washi]; Materiale vizatimi; Blloqe skicimi; Sete për vizatim; instrumente për 
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vizatim; Lapsa prej qymyr druri; Vizore në formë trekëndore për vizatim; Katrorë për 

vizatim; Orare të printuara; Revista; Gazeta; Makineri për copëtimin e letrës për përdorim 

zyre; Kapëset e fletëve; Numra; Etiketë puroje; Kompase për vizatim; Kuti për ruajtjen e të 

dhënave të biznesit dhe personale; Libra me adresa; Pllaka me adresat; Mprehës për lapsa 

kozmetikë.  

17  Artikuj dhe materiale izoluese termike; Artikuj dhe materiale për hidroizolim dhe 

kundra lagështisë; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Vulosjet, ngjitësit dhe 

mbushësit; Polimer elastik (Elastomer); Artikuj dhe materiale parandaluese dhe rezistente 

ndaj zjarrit; Role ngjitëse, shirita, breza dhe ambalazhues; Artikuj dhe materialet të izolimit 

dhe pengesave; Materialet e restaurimit dhe riparimit të gomave; Materialet absorbuese dhe 

paketuese, amortizuesit e dridhjeve; Aranzhimet e luleve (Mbështetje me shkumë për -), 

[produkte gjysmë të gatshme]; Paketimet e përbashkëta; Shirita ngjitës; Kompozime izolimi 

nga ambienti i jashtëm (Weatherstripping); Materialet izoluese; Unaza bllokuese ; Shiritat 

ngjitës kundra thatësirës; Fije elastike, jo për përdorim në tekstile; Bllokuese e dritareve 

prej gome; Izolimi i ndërtesave nga lagështia (Substancat për -); Materiale izoluese 

refraktare; Materiale filtruese prej shkumës plastik gjysmë të përpunuar; Mbështjellëse e 

celulozës së rigjeneruar, përveç atyre për paketim; Bllokues për nyje; Zorrë të ujit për 

kopshtin; Mbulesa anti-dritë për dritare [Mbulesa të lyer]; Kapak gome për kavanoza; Fije 

prej gome, jo për përdorim në tekstile; Sahate prej gome; Materiale gome; Absorbues 

cilindrik prej gome; Unaza prej gome; Litarët e gomës; Tapa gome; Izolatorë; Izolatorët për 

rrjetet elektrike; Bojëra izoluese; Ngjitëse izoluese; Shtresa izolues; Llak izolues; Pëlhura 

izoluese; Izolimi (Fletë metalike për -); Doreza izoluese; Materiale izoluese; Vajra izolues; 

Letër izoluese; Stuko; Shirita ngjitëse, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose 

shtëpiake; Mbështjellëse plastike, jo për ambalazhim; Fijet e materialeve plastike, jo për 

përdorim të tekstilit; Tubat të kanavacës; Materiale paketuese prej gome ose plastike; 

Materiale izoluese kundër zhurmave; Tuba prej materialit të tekstilit; Tubat fleksibël, jo 

prej metali; Ngjitëse letër, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake; 

Plastika gjysmë të përpunuara; Rrëshirë sintetike [produkte gjysmë të gatshme]; Rrëshirë 

akrilike [produkte gjysmë të gatshme];Bllokueset e dyerve prej gome; Lavatrice prej gome 

ose fibra të vullkanizuara [fibra]; Trasta [zarfe, çanta] prej gome, për paketim; Çarçafë 

viskoze, përveçse për paketim; Materialet jo-përçuese për mbajtjen e nxehtësisë; Paketimet 

e papërshkueshme nga uji; Mbulesa.  

18  Valixhe, çanta, portofola dhe mbajtëse të tjera; Çadra dhe Çadra dielli; Bastunë; Çanta 

drejtkëndore; Mbajtëse kanguri për fëmijët; Mbajtëse të lidhshme për fëmijët; Çanta për 

plazh; Veshje për kafshë; Shkop për alpinistët; Portofola; Çanta për kampist; Mjete per 

femije; Shtresa për kafshë; Çanta drejtkëndore attaché; Kuti prej lëkure; Çanta në formë 

rrjete për pazar; Çanta për Pazar; Çanta me rrota për pazar; Etiketa prej lëkure; Mbulesa, 

prej lëkure për susta; Skelet për çadra dhe çadra të diellit; Trasta ne formë katrore; Bastunë; 

Çanta dore; Etiketa për valixhe; Veshje për kafshë; Qafore për kafshë; Valixhe; Doreza për 

valixhe; Çanta dore; Doreza për çanta; Çanta për kapele pre lëkure; Çanta (Lojëra-) 

[aksesorë për gjueti]; Kuti për letra lojërash; Kuti prej lëkure; Kuti prej fibrash të 

vullkanizuara; Çanta për mbajtjen e kostumeve për udhëtim; Valixhe dore; Valixhe me 

rrota; Kompresor për amortizimin e goditjeve, e përshtatur për valixhe; Valixhe metalike; 

Mbajtëse kartash krediti [Portofola]; Lidhëse, për të lidhur fëmijët; Fije lëkure; Rripa 

(Lëkurë-); Imitime të lëkurës; Lidhëse lëkure prej qentë; Lëkurë artificiale; Rripa lëkure; 

lidhëse këpucësh (Lëkurë-); Çanta veglash, bosh; Maska për qentë; Pjesë lëkure për 
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mobilie; Mbulesa prej lëkure për mobilie; Pëlhurë prej pambuku [imitim i lëkurës]; Valixhe 

me motor; Valixhe me muzikë; Çanta [Japoneze për në shkollë]; Çadra; Doreza për çadra; 

Portbagazhe për udhëtim; Sete për udhëtim [veshje prej lëkure]; Çanta për udhëtim; Çanta 

shpine; Doreza për çanta; Lidhëse për patina; Mbajtëse çelësash;Çanta shpine; Mbulesat e 

çadrave; Lidhëse, rrip lëkure për kraharorin; Paterica në formë tavoline; Çadra dielli; Çanta 

sporti; Doreza bastuni; Blloqe për konferenca; Çanta të thjeshta praktike; Tefillin [një kuti 

të vogël prej lëkure që përmban tekstet hebraike]; Doreza për mbajtjen e qeseve; Trasta 

[zarfe, çanta] prej lëkure për paketim; Kuti për kartat e biznesit; Bastunë.  

20  Vida, jometalike; Fiksuesit e kabllove, lidhësve dhe mbajtësit e kabllove, jometalike; 

Fiksuesit e tubave, lidhësve dhe mbajtësve, jo-metalikë; Kuti, dhe kapakët dhe mbajtësit e 

tyre, jometalike; Kapakë për enë, jometalike; Strehim dhe shtretër për kafshë; Kuti postare, 

jo etalike; Ekrane dhe stenda, jometalike; Arka, dhe mbajtëse arkash, jometalike; Varëse 

rrobash, Mbajtëse rrobash [mobilie]; dhe varëse muri; Kosha jometalike; Shkallë dhe 

shkallët e lëvizshëm, jometalike; Mobilie dhe orendi; Korniza; Manekinë të rrobaqepësve; 

Dryna dhe çelësa, jometalikë; Pasqyra,(xham me argjend); Statuja, figurina, vepra të artit, 

dhe ornamente dhe zbukurime të bëra nga materiale të tilla si druri, dylli, suva, ose plastika, 

të përfshira në klasë; Fuçi jometalike; Doreza për dyer, porta dhe dritare, jometalike; 

Valvula, jometalike; Djep për foshnjat; Shtretër; Ballat e krevatit; Mbulesa, përveç lirit; 

Koshere bletësh; Korniza fotografish; Vazo lulesh; Kontejnerë metalikë, jo prej metali; 

Kuti postare, jo prej metali ose murateri; Kuti me dru ose të plastik; Mbajtëse libras, 

[mobilie]; Rafte librash; Rafte të bibliotekave; Mbajtëse furçash; Buste prej drurit, dylli, 

suva ose plastik; Dyshekë për kampim; Kolltukë; Kontejnerë, jo prej metali, [magazinim, 

transport]; Dekore prej plastike për produktet ushqimore; Kunja, jo prej metali; Upa, jo prej 

metali; Ulëse dushi; Sirtarë për kabinete dokumentesh [mobilie]; Etiketa plastike; Rafte 

mobiliesh; Brava, jo prej metali, për automjete; Dërrasë fuçie; Fuçi jometalike; Fuçi të 

vogla, jo prej metali; Çezma, jo prej metali, për kazanë; Pajisje të dritareve jo metalike; 

Bllokuese të dritareve, jo prej metali ose prej gome; Lidhëse, jo prej metali, për dritare; 

Bulonat e montimit (jometalike); Punime arti prej druri, dylli, suva ose plastik; Shporta për 

peshkim; Shtiza flamuri, jo prej metali; Tapa shishesh jometalike; Mbajtëse shishesh; Tapa 

druri për shishe; Shishe prej druri; Kapakë druri, jo prej metali; Varëse jo prej metali; 

Dërrasë mishi [tavolina]; Mobilie ndarëse qe qëndrojnë në këmbë; Mbajtëse arkash me 

rrota jo prej metali; Varëse muri jo prej metali; Varëse perdesh; Mbajtëse perdesh, jo prej 

materiali tekstil; Unaza të perdeve; Kashtë e përpunuar; Krehër dylli për koshere bletësh; 

Rafte pjatash; Rafte armësh; Kosha për transportin e sendeve; Varëse për banjë, jo prej 

metali; Pasqyra dore [pasqyra tualeti]; Varëse çantash, jo prej metali; Mbajtëse peshqirësh, 

të fiksuar, jo prej metali; Dollap për peshqirët; Arka; Numra shtëpish, jo prej metali, jo-

ndriçuese; Brirë të drerit; Stola; Shirita prej druri; Role prej druri për fill, mëndafsh, 

spango; Hojë; Brirë, të punuar ose gjysmë të punuar; Mbulesa (veshje-); Mbajtëse 

kapelash; Kafaze për kafshët shtëpiake; Byzylykë identifikues, jo prej metali; Etiketa 

jometalike për qentë; Blindues të brendshëm, tekstil për dritaret; Dyshekë gjumi me ajër; 

Kapëse metali; Rrjeta rreth oxhakut; Bidonë plastikë, jo prej metali;  Pjesë anësore për 

mobiliet; Tavolina me rrota për kompjuter, [mobilie]; Kabinete për ruajtjen e dosjeve; 

Sëndukë, jo prej metali; Tavolina për fëmijë; Rrethore; Jastëkë; Varëse për rrobat; Varëse 

për në mur, jo prej metali; Manekinë të rrobaqepësve; Portmanto; Doreza dyersh, jo prej 

metali; Komo; Tavolina për në hyrje; Jastëkë; Jastëkë cilindrikë; Jastëkë për fëmijë; Koka 

të sediljes; Jastëkë për suportin e kokës së fëmijëve; Koral; Fije thupre; Tapa druri për 
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shishe; Dërrasa për gricje për macet; Kryqe prej druri, dylli, suva, plastic, perveç 

bizhuterive; Punime arti prej druri,dylli, suva ose plastik; Kosh ku luajnë fëmijët; Kuti 

veglash, jo prej metali, bosh; Sëndukë veglash, jo prej metali, bosh; Pupitër; Shtrate për 

kafshët; Dyshekë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë divanësh me ajër, jo për 

qëllime mjekësore; Jastëkë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Dyshekë me ajër, jo për 

qëllime mjekësore; Qilima për të lozur fëmijët; Mobilie; Zbukurime mobiliesh; Djepe të 

vogla; Guaska; Kuti si fole për kafshët shtëpiake; Freskuese për përdorim vetjak, jo-

elektrike; Vida fiksuese, jo prej metali; Kuti si fole; Kuti për nxjerrjen jashtë të qeseve, me 

mbetje të qenve, jo prej metali; Perde; Kontejnerë për kullimin e vajit; Perde me rruaza për 

dekorim; Tabela njoftuese prej druri ose plastike; Strukture në formë kornize anash murit; 

Lidhëset e perdeve; Pjesë druri për kosheret e bletëve; Grepa për peshkim; Punime kashte; 

Tavolina për makinat llogaritëse; Rafte; Shula, jo prej metali; Nyje, jo prej metali; Rafte për 

ekspozim; Stola; Karrige portative; Tabela treguese prej druri ose plastike; Mbajtëse 

çadrash; Shporta të thurura [materiale thurjeje]; Rrotulla jo mekanike, jo mekanike, për 

zorra fleksible; Gjepa, jo prej metali, jo mekanike, për zorra fleksible; Brava, përveçse 

elektrike, jo prej metali; Çelësa plastikë; Tavolinë për organizimin e bizhuterive; Tabela për 

varjen e çelësave; Mbajtëse kostumesh; Bufe; Vida, jo prej metali; Vida fiksuese, jo prej 

metali; Vidha, jo prej metali, për shishe; Sergjen për makinat e shkrimit; Tavolina për 

shkrim; Tavolina mësimi; Dollapët metalikë për shkolla; Mobilie për shkolla; Shtresa për 

veshje [gardërobë]; Kontejnerë pluskues, jo prej metali; Tavolina me rrote; Karrige metali; 

Pasqyra (xham argjendi) Pllaka xhami; Sëndukë për lodra; Shkallë prej druri ose plastike; 

Çento ngjitëse, të lëvizshme, për lavamanin; Shkopinj mbajtës, jo prej metali, për bimë ose 

pemë; Bazament për vazot e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statuja prej druri, dylli, suva ose 

plastik; Shkallë, jo prej metali; Tavolina ku qëndron në këmbë; Korniza të qëndisura; 

Bllokues dyersh, jo prej xhami, metali ose kauçuku; Mbrojtëse anësore për djepin, përveç 

lirit të shtratit; Vijë ndarëse me kashtë; Thurje me kashtë; Dyshek (Kashte -); Karrige; 

Portmanto; Tabaka, jo prej metali; Shporta për bukën e pjekësve; Qilima për shkallët; 

Tavolina; Shporta për balancimin e peshës, të lidhura me një shkop që mbështetet në 

shpatulla [zgjedhë]; Shkallë të ulëta, jo prej metali; Reze dyersh, jo prej metali; Bulona 

jometalike dyersh; Bllokuesit e dyerve, jo prej metali ose kauçuku; Doreza dyersh, jo prej 

metali; Zile dyersh, jo prej metali, jo-elektrike; Çok dyersh, jo prej metali; Lloz, dry, jo prej 

metali; Mekanizëm për hapjen e dyerve, jo prej metali; Enë për paketim prej plastike; 

Kapëse plastike për mbylljen e trastave; Tapa mbyllëse, jo prej metali; Xham (argjendi-) 

[pasqyra]; Rafte për ekspozim; Shtëpi zogjsh; Unazat e perdeve; Mekanizma rrotulluese për 

grilat; Shina suporti për perde; Druri i perdes; Shtrate të vegjël për ndërrimin e fëmijëve; 

Dyshekë për ndërrimin e fëmijëve; Djepe; Tingëlluesit e erës ; Reze dyersh, jo prej metali, 

për mobilie; Tavolina të planimetrive; Rafte revistash; Rafte gazetash; Grepa, jo prej 

metali; Kabinete druri.  

21  Artikuj pastrimi dentar; Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materialet e furçave; 

Pajisjet për kontrollin dhe zhdukjen e parazitëve; Sende për tavolinat pajisje për gatim dhe 

enë; Enë qelqi, enët e pijeve dhe artikuj për bare; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe të 

këpucëve; Enë kozmetike, tualeti, dhe artikuj banje; Aparat për aromën e ajrit; Kosh 

plehrash; Artikuj pastrimi; Kasat e monedhave (Piggy banks); Statuja, figurina, pllaka dhe 

vepra të artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose qelqi, të përfshira në 

klasë; Xhama të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, jo të specifikuara për përdorim; 

Kapakë akuariumi; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e grimit; Kuti me aerosol, jo për 
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qëllime mjekësore; Komo për qëllime shtëpiake; Pishina që fryhen për foshnjat; Furçat e 

vetullave; Hinka; Dorashka për larje makine; Dorashka për pjekje; Gota; Lavamanë [enët]; 

Gota qelqi të pikturuara; Pajisjet e spërkatjes; Fshesa; Shkop fshese; Kriklla  birre; 

Mbajtësit e luleve dhe bimëve [rregullimi i luleve]; Spërkatës për ujitje të luleve dhe 

bimëve; Korniza dritaresh; Vazo lulesh; Copë për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim; 

Kuti për ëmbëlsira; Furça (me përjashtim të penelave); Pipeta; Tiganë; Sapllakë; Kunjat e 

metalit (Gatim -); Dërrasa e bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për qëllime 

shtëpiake; Tavolina për hekurosje; Bazamenti i hekurit; Furça; Llamba qelqi; Kokat e 

furçave elektrike të dhëmbëve; Mallrat të lidhura me furçat; Buste prej porcelani, qeramike, 

enë prej argjile, terakota ose qelqi; Enët e gjalpit; Kapakë për mbulimin e gjellës; Lëkura të 

dhisë të egër për pastrim; Stolitë kineze; Mbyllje për kapakët e tenxhereve; Aparat 

deodorant për përdorim personal; Gota për vezët; Kova; Kavanoza; (Qelqi -); [carboys]; 

Kova me akull; Kupa me akullore; Kapëset e akullit; Furça (elektrike), me përjashtim të 

pjesëve të pajisjeve; Tërheqja dhe vrasja e insekteve (Pajisjet elektrike për -); Krehër 

(elektrik); Heqësit e pushit, elektrike apo jo-elektrike; Hapëse për tapat e shisheve, elektrike 

dhe jo-elektrike; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Furça dhëmbësh, elektrike; 

Pajisje e vendosur në prizë me ilaç kundër mushkonjave; Xham i emaluar, jo për ndërtim; 

Takëm tryeze; Takëm për vaj; Shkopinj për të ngrënë; Çark minjsh; Tava kulluese; 

Figurina porcelain, qeramike, argjile, terakote ose qelqi; Termusë; Shishe; Kurthe për 

mizat; Mizakapëse; Kube me akull; Enë kuzhine; Legena me ujë për kafshët; Doreza për 

kopshtarinë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Enë perimesh; Kuti me erëza; Kanoçe 

për ujitje; Lugët e gatimit [enë gatimi]; Përçues elektrikë gjobë me pjesë xhami; Xham, i 

papunuar ose gjysmë i punuar, përveç xhamave për ndërtim; Shishe qelqi; Pagure qelqi 

[enë];Kutitë e qelqit; Gota [enët]; Tasat e qelqit; Mozaikët e qelqit, jo për ndërtim; Qelq 

pluhur për dekorim; Lesh xhami, përveç izolimit; Dorashkat e furrës; Soba portative [enë 

gatimi]; Mbështetëse paralele [Gridiron supports]; Krehra e flokëve (me dhëmbëza të 

mëdha); Pompë për zhbllokimin e lavamanëve; Makineri për prodhimin e makaronave, me 

dorë; Mjetet e pastrimit, me dorë; Bularësit e kafesë, me dorë; Bluarës të piperit, me dorë; 

Bluarës për qëllime shtëpiake, me dorë; Kapëse për zgjatjen e dorezave; Mjete shtëpiake; 

Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Varëse 

pantallonash; Kurthe insektesh; Enë e izoluar nga nxehtësia; Pagure izolues; Enë për pije të 

izoluara nga nxehtësia; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Tabaka; Shërbyese të kafesë 

[takëm]; Furçat për pastrimin e enëve, me bisht të gjatë; Krëhëra; Kutitë e krëhërëve; Kanë; 

Dekanter vere; Etiketat për dekanterët; Mbulesa të djathit; Tiganë; Kavanoza për biskota; 

Qeramikë për qëllime shtëpiake; Fikës qirinjsh; Kavanozat e qirinjve [mbajtësit]; Unaza 

qirinjsh; Kallëm për zgjatje për veshje; Qëruese (hudhër -); [enë kuzhine]; Çengel për 

mbërthimin e kopsave (Buttonhooks); Enë gatimi [molds]; Sete m tenxhere gatimi; Kazanë 

gatimi; Çanta të për gatim, përveç atyre për mikrovalëve; Tenxhere gatimi; Enë gatimi, jo 

elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Damixhanë; Furça kozmetike; Mjete kozmetike; 

Spatulet kozmetike; Hekura për kollare; Kristale [qelqe]; Enë me forma të ndryshme për 

kek; Enë kuzhine; Mjete kuzhine; Furçat për lyerje; Pakotë ftohta për freskimin ushqim dhe 

pije; Çanta izotermike; Shishe frigoriferike; Punime të artit prej porcelani, qeramike, 

argjile, terakota ose qelqi; Vezë fole, artificiale; Ngjitëse për enët; Shandanë; Sete me liker; 

Kulluese për përdorim shtëpiak; Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për vazot e luleve; 

Mbajtëse thikash për tryezë; Përzierës pijesh; Leckë pluhurash për mobiliet; Lecka; Thuk, 

për përdorim kuzhine; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit; Enë qeramike të 
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thella; Furçatë thonjve; Bazmante për gota, jo prej letre ose tekstili; Centro tavoline, jo prej 

letre ose tekstili; Centro, jo prej letre ose tekstili; Aparat për marrjen e pluhurit, jo elektrike; 

Ngrohës për biberonat, jo elektrike; Enë avulli të ushqimit, jo elektrike; Enë të ngrohta, jo 

të nxehura elektrikisht; Ndarësit e vezëve, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Tiganë të 

thellë, jo elektrike; Shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Filtra kafeje, jo 

elektrike; Ibrik kafeje, jo-elektrike; Filtruese të kafesë, jo elektrike; Përzierëse [Blenders], 

jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse për kuzhina, jo-elektrike; Lustrim dylli (Aparat 

për -), jo-elektrike; Aparat dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; 

Rrahëse, jo-elektrike; Piskatore, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Autoklava, jo-elektrike, 

për gatim; Pajisje për lustrim dylli, jo-elektrike, për këpucë; Shtypëse petullash, jo-elektrike 

[enë kuzhine]; Kutitë ftohëse, jo-elektrike; Shtypëse pitesh, jo-elektrike; Ibrik, jo-elektrik; 

Makineri shtypëse për përdorim kuzhine, jo-elektrike; Gota me fruta; Çarës arrash; Doreza 

për furrë; XHam ngjyre qumështi; Gota prej letre ose plastike; Kuti me peshqirë dore; 

Kosha për letra; Pjata prej letre; Avullues parfumi; Enë me erëza; Furça; Shporta për piknik 

duke përshirë edhe enët; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëset e 

biskotave; Zbardhuese dorezash; Lustrim i lëkurës; Materiale lustruese për letra dhe gur; 

Materiale për lustrim; Sete porcelani; Kuti për ushqim; Kompakte pluhuri kozmetike; Pufe 

pudre; Kova lecke; Copa për pastrim; Impiante uji; Furça rroje; Mbajtëse për furçat rroje; 

Çarqe minjsh; Ndezës parfumesh; Absorbuesit e tymit për qëllime shtëpiake; Grirëse për 

kuzhinë; Lecka për pastrim; Lugë përzierëse; Përzierësit e cocktail-eve; Tasat për sallatë; 

Pinceta kuzhine për sallatë; Mbajtësit e kripës; Furça për pastrimin e rezervuarëve dhe 

enëve; Pllaka lavamani; Kaci për qëllime shtëpiake; Tela për enët; Tela Gërryese për enët; 

Bazamente për porcelan ose qelq; Sfungjer make-up-i; Dërrasa si bazament për të prerë për 

kuzhinë; Garuzhde për të shërbyer verë; Lugë këpucësh; Furça për çizme; Kallëp për 

këpucë; Mbulesa për enët; Enë, Centro [mjete për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; Mbajtëse sfungjerësh; Tiganë (Argjile-); Kuti sapunesh; Pjatapër sapun; 

Mbajtëse sapuni të lëngshëm; Kulluese [Mjete shtëpiake]; Rafte [lazy susans]; Garuzhde 

për të shërbyer; Mbajtëse pecetash tavoline; Unaza për të lidhur pecetat; Kullonjëse orizi 

[enë kuzhine]; Shishe uji të gazuar, me tub; Furça për dyllin e skive; Kasat e lekëve; 

Lopatëz për  përdorim kuzhinë; Enë për bërjen e akullit dhe pijeve me akull; Mbajtësit e 

menyve; Tubeti për dekorim [pako me pastë]; Tubete për dekorimin e kekut; Çyçë për 

zorrën e ujit; Furça për larjen e enëve; Sapunë çeliku për pastrim; Mbajtëse vaske portative 

për fëmijë; Varëse dhe unaza peshqirësh; Statuja porcelan, qeramike, argjile, terakote ose 

qelqi; Lecka për pluhur; Fshesa me pendë; Enë argjile; Mbajtëse për t’i hequr dikujt çizmen 

kollaj nga këmba; Kallëp për zgjatjen e çizmeve; Pëlhura (Kova të endura -); Tapa për enë 

qelqi; Thërrmuese për përdorim kuzhine; Kuti mbeturinash për kafshët; Gërryese 

[Currycombs]; Tasa supe; Tabaka për qëllime shtëpiake; Ornamente për mbajtjen e frutave 

ose luleve [Epergnes]; Enë për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Pjata; Pagure; 

Filxhan çaji; Mbajtëse e pakove të çajit; Enë mbajtëse për çajin; Ibrik çaji; Enë mbajtëse 

çaji me zbukurime; Enë çaji; Kulluese çaji; Prerësit e ëmbëlsirave; Okllai; Pjata; Fshesa për 

tapete; Sheshues tapeti; Furça (Kafshë-); Krehra për kafshë; Tabaka për thërrime; Mjete 

tualeti; Furça tualeti; Çanta tualet; Mbajtëse të letrës së tualetit; Kuti të letrës së tualetit; 

Sfungjerë tualeti; Kapakë tenxheresh; Tenxhere; Qeramikë; Doreza furre; Copë për 

mbajtjen anësore të tenxheres; Lugë akulloreje; Vaska për bebe, portative; Pagure uji; 

Kafaze për kafshë shtëpiake; Hinka; Shishe alkooli; Qelqurina për pije; Enë për pije; Pipëza 

për të pirë; Pipa për të pirë; Krikëll; Govatë për ushqyerjen e kafshëve; Mbulesa për 
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tavolinë hekurosje, me formë; Pjata filxhanash; Vazo; Banjat e zogjve; Kafaze zogjsh; 

Unaza për zogjtë; Govatë për të larë; Kapëse rrobash; Rafte për tharjen e rrobave; Rafte për 

tharje në lavanderi; Govatë; Pjata; Dekanter vere; Pipeta [ëine-tasters]; Kuba akulli të 

ripërdorshëm; Krëhër për qerpikët; Kova leckash; Copë e leshtë për pastrim; Furçë 

dhëmbësh; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Kuti kunja dhëmbësh; Ndarëse prej 

sungjeri për gishtërinjtë e këmbës për përdorim pedikyr; Akuariume; Enë qelqi me lule 

[Terrariums] [kultivim lulesh]; Enë qelqi për mbajtjen e kafshëve reptile [Vivarium]; Tasë 

sheqeri; Pinceta për sheqer.  

22  Materiale të mbushura me pambuk; Litarë për tërheqjen e makinës; litarë për varjen e 

pikturave; Lidhëse, jo prej metali; Shirit për ambalazhim, ose lidhje, jo prej metali; Fije, jo 

prej metali, për ambalazhim ose lidhje; Libër; Spango; Spango për paketim; Mbulesë 

mëndafshi; Rrjeta për ushqyerjen e kafshëve; Lidhëse dore; Shtrat që varet; Litarë fleksibël 

me doreza mbajtëse, jo prej metali; Jutë; Kabllo, jo prej metali; Kapok; Rripa, jo prej 

metali, për ngarkesa; Tendë prej tekstili; Çanta për larjen e rrobave; Rrjeta; Spango për 

rrjeta; Rrjetë e thurur; Spango prej letre; Dyllë; Pëlhurë e gomuar; Raffia; Pajime, jo prej 

metali, për ngarkesa; Litarë i trashë; Litarë; Mbulesa kundra pluhurit; Leshi punuar; Shkallë 

prej litari; Litarë, jo prej metali; Çanta [zarf, çanta dore] prej tekstili, për paketim; Litarë 

për paketim; Pëlhurë Brattice [Brattice cloth]; Tenda.  

23  Lesh dhe fije; Topa prej pambuku; Lesh pambuku; Lesh i përpunuar chenille; Fije 

elastike dhe lesh për përdorim tekstili; Lesh; fije xham fibër për përdorim tekstil; Fije 

kauçuku për përdorim tekstili; Fije hempi; Fije të bëra nga perimet dhe leshi; Fije të arrës së 

kokosit dhe lesh; Fibër celuloze e përpunuar dhe lesh; Fije të materialeve plastike për 

përdorim tekstil; Fije liri; Fije për qepje; Fije mëndafshi; Fije për qëndisje; Fije për qepje; 

Copë mëndafshi; Lesh i përpunuar mirë; Fije të leshit; Lesh për thurje; Lesh angora; Fije 

pambuku dhe leshi të përdredhura.  

24  Peshqirë për banjë; Çarçafë për shtrat; Etiketa të tekstileve; Perde; Materiale filtruese, 

për tekstile; Tesha; Tesha kuzhine dhe tavoline; Mbulesa për mobilie; Materiale tekstili; Të 

mira tekstili dhe zëvendësimet e tyre; Varëse për në mur; Copa për heqjen e make-up-it; 

Peshqirë për fshirjen e xhamave; Shtrat për të fjetur foshnjat; Tesha për banjo, përveç 

veshjeve; Shirita për përdorim tekstil; Pambuk i përpunuar mirë; [Dimity]; Mbulesa 

shtratesh; Mbulesa shtrati prej letre; Tesha për banjë; Mbulesa për shtrat; Mbulesa jastëku; 

Materiale elastike; Copë prej fijeve të mëndafshit; Etiketa për tekstile; Dekorime prej 

tekstili ose plastike; Perde tekstili ose plastike; Mbajtëse prej materiali tekstili; Copë  e 

voglës; Mbulesa dekorativë për jastëkun; Mbulesa të thjeshta për jastëkun; Rrjeta për 

mushkonjat; Mbulesa për dyshekun; Centro prej tekstili; Perde dyersh; Sixhade; Perde; 

Dyshek fjetje për kamping; Mbulesa për fëmijë; Mbulesa për dyshekët e kampingut; 

Mbulesa për mobilie; Mbulesa për krevate; Shtresa par të ndërruar pelenat e fëmijëve; 

Peshqirë sysh; [prej materialesh tekstili]; Peshqirë tekstili; Stof për këpucë; Pëlhura; Shami 

prej tekstili; Centro tavoline prej tekstili; Centro tavoline jo prej letre; Peceta prej tekstili; 

Peceta tavoline, jo prej letre; Tesha për tavolinë, jo prej letre; Mbulesa për kapakun e; (ËC-

se); Peceta; Çarçafë për krevate; Centro tekstili; Mushama për përdorim tavoline; Varëse 

për mur tekstili; Fije materiali për teshat e brendshme të grave; Doreza për banjë; Copa të 

qëndisura.  

25  Veshje; Kokore; Këpucë; Taka; Kostume; Tuta për fëmijë [veshje]; Veshje për foshnja 

të sapo lindura; Veshje noti; Rroba banje; Robdishan; Kapele për në ujë; Sandale për në 

banjë; Shapka për në banjë; Shami për në kokë; Bereta; Çorape me gjatësi deri te pulpat; 
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Veshje prej letre; Kapële; Varëse për në qafë; Të brendshme për femra; Boksera; Sutjena 

ngritëse; Veladon;  Mantel; Mbathje; Kapele për dush; Shtrojë për këpucë; Shami e vogël 

për në kostum; Sandale me tak; Veshje për ballo me kostume; Doreza; Jelek  për peshkim; 

Pelerinë për parukeri; Çizme për futboll; Pardesy; Galloshe; Çizme sportive; Rripa(Lekë-); 

[veshje]; Pajisje për mosrrëshqitjen e këpucëve; Rripa [veshje]; Veshje gjimnastike; 

Këpucë gjimnastike; Çizme gjysmë të gjata; Shaje; Dorashka [veshje]; Qafore për këmisha; 

Këmisha; Bluza në formë V-je; Këpucë të drunjta; Pantallona; Geta deri tek gjunjët; 

Tiranda; Korse; Kapele; Xhaketa [veshje]; Pulovra; Xhaketa të holla [veshje]; Uniforma 

për judo; Korse [veshje të brëndshme]; Kapuçe për ski; Kësula; Uniforma karateje; 

Kimono; Pjesë anësore për veshje [pjesë të tyre];  Veshje Ready-to-wear; Kanotiere; Korse; 

Fasha për shpatullën; Kollare; Shalla për costume; Bluza me mëngë të shkrutra; Serelica; 

me mëngë, jo prej letre; Serelica, jo prej letre; Veshje lëkure; Streçe; Veshmbathje; Qafore 

të lëvizshme; Mantele, si të kohës së mesjetës; Mëngë; Pallto; Shami për në kokë; Korse; 

Robdishan; Këllëfa për veshët [veshje]; Boksera; Kapele; Këllëfë për këmbët, jo-

elektrikisht të nxehura; Veshje të jashtme; Veshore; Kombinime veshjesh; Shapka; Kapele 

(Letra-) [veshje]; Xhupa me kapuç; Pelerina; Pellusha [veshje]; Fustane si në kohën e 

mesjetës; Funde për ballerina; Shalla në formë pelerine; Pulovra; Pizhama; Veshje për 

çikilistë; Sholla për këpucë; Veshje për shi; Streçe sportive; funde; Sandale; Saris [indiane]; 

Mantel për në plazh; Shalla; Funde me katror; Veshje për gjumë; Mask për gjumë; Vello 

[veshje]; Shami koke; Çizme me lidhëse; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje anti-djersës; 

Çorape anti-djersës; Çorape të gjata anti-djersë; Mbathje anti-djersë; Mbrojtëse rrobash për 

pjesën e sqetullave; Dorashka për ski; Çizme për ski; Fund-pantallona; Veshmbathje;  

Çorape; Tiranda të vogla për çorapet; Këpucë atletike; Këpucë sporti; Fanellë; Jelekë 

atletikë; Çizme; Çizme deri tek kyçi i këmbës; Shirit koke [veshje]; Veshje për plazh; 

Këpucë për plazh; Veshje të thurura; Llastik çorapesh; Çorape të gjata; Tiranda për çorape 

të gjata; Streçe; Triko; Bluzë me mëngë të shkurtra; Togas; Sarafanë; Çallma; Badi për 

ballerina; Pallto të gjata; Uniforma; Veshmbathje; Fund zhyponë; Xhepa për veshje; Tesha 

uji për ski në ujë; Jelek; Kapele republikane.  

26  Aksesorë të ndryshëm për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili; Hajmali, 

përveçse ato për bizhuteri, për unaza çelësi ose çelësa; Ornamente për flokët; rul për flokët, 

lidhëse flokësh, dhe flokë false; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta,lule dhe perime 

artificiale; Distinktiv për veshje, jo prej metali të çmuar; Distinktiv [kopsa]; (Ornament-); 

Aksesorë [Appliqué]; Krahëza noti; Mbajtëse për mëngët; Spango për rroba; Shirita dhe 

fjongo, jo prej letre, për ambalazhim; Zbukurime për veshje; Kapëse zbukuruese, [aksesorë 

për veshje]; Fije leshi; Ngjitëse të nxehta, për dekorimin e artikujve tekstile; Mbërthyese 

prej metali; Shirita elastikë; Mashë flokësh, elektrike dhe jo elektrike; Mjekër false; 

Mustaqe false; Kapëse perdesh; Pendë [aksesorë për veshje]; Gishtëza për qepje; Ngjitëse 

me nxehtësi për riparimin e artikujve tekstile; Fije ornamentale anësore për veshje; Set për 

qëndisje; Mikë me xhingla; Qëndisje floriri; Kapëse rripi; Kapëse flokësh; Kapele për 

lyerjen e flokëve; Karfica të vogla; Karfica; Rrjet për flokët; Fjongo për flokët; Artikuj 

dekorativ për flokët; Bareta; Ekstension për flokët; Flokë të gjatë false; Crochet hooks; 

Varëse; Gjilpërë lidhëse; Kapëse pantallonash për çiklistët; Kapëse të tirandave; Shirita për 

kapele; Gjilpëra entomologjike; Funde me palë; Qepje anësore për veshje; Kopsa metalike; 

Veshje me palë; Kapëse fustanesh; Funde; Kopsa; Ngjitëse për fiksimin dhe kapjen e 

varëseve të rrobave; Kurora lulesh artificiale; Lule artificiale; Fruta artificiale; Litarë prej 

lulesh artificialë; Rruaza, përveçse për të bërë bizhuteri; Bimë artificiale; Litarë prej lulesh 
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artificiale për krishtlindje; Litarë ndriçues prej lulesh për krishtlindje; Kurora artificiale 

lulesh për krishtlindje; Kurora ndriçuese artificiale lulesh për krishtlindje; Vegla për 

qëndisje, përveç fijes; Letër për kapjen e flokëve; Flokë njeriu; Pajisje për vendosjen e fijes 

në gjilpërë; Mbajtëse gjilpërash; Kuti për gjilpëra; Jastëkë të vogla për gjilpëra; Gjilpëra; 

Gjilpëra për makinat e përpunimit të leshit; Kuti për qepje; Gjilpëra për qepje; Mëngë false; 

Rula për përdredhje; Xixa për veshje; Paruke; Flokë false; Dantellë; Shirit për çmime; 

Kapëse flokësh; Zinxhirë; zinxhirë për çanta; Fjongo për qëndisje Kopsa metalike; Tokëza 

për rripa  [aksesorë për veshje]; Piskatore; Lidhëse këpucësh; Varëse për këpucë; Ngjitëse 

këpucësh; Mbështetëse për super për veshjet; Qëndisje argjendi; Bobina për leshin e 

qëndisur [jo pjesë për makina]; Numrat e përmasave; Jastëk i vogël për gjilpëra; Gjilpëra, 

përveç bizhuterive; Qëndisje; Gjilpëra për qëndisje; Kallëp për arnim; Gjilpëra për arnim; 

Pendë struci [aksesorë për veshje]; Gjilpëra për thurje; Paruke për meshkuj; Bishtaleca; 

Mbajtëse perdesh; Pendë zogjsh [aksesorë veshjesh]; Shaje dantellë.  

28  Pajisje për gjueti dhe peshkim; Dekorime festive dhe pemë artificiale për krishtlindje; 

Pajisje për not; Lodra, dhe lojëra; Artikuj dhe pajisje per sport; Aparat video game-i; Pajisje 

për peshkim; Grepa për peshk; Grep për peshkim; Bobinë për peshkim; Tel për peshkim; 

Komardare për pishina; Rraketake [lodra]; Makineri për hedhjen e topit; Shirita për 

gjimnastikë ritmike; Topa bilardoje; Trekëndësh bilardoje; Tavolina bilardoje; Karta 

bingoje; Dërrasë për sërf; Harku, për gjuajtje me hark; Pajisje për gjuajte me hark; Doreza 

për boks; Lojëra tryeze [board games]; Zbukurime për pemët e krishtlindjeve, përveç 

artikujve iluminues; Mbështetëse për pemën e krishtlindjeve; Tavllë [lojëra]; Kuti tavlle; 

Domino; Balona; Triçikleta për fëmijë [lojëra]; Dron [lojëra]; Kallam për gjueti ose 

peshkim; Targete elektronike; Mbrojtëse fasha për bërrylat [artikuj sporti]; Këndore për 

foshnje; Llastiqe për stërvitjen e kraharorit; Pistoleta (me gogla me bojë-); [artikuj sporti]; 

Maska kostumesh; Topa për badminton; Makina lodër të telekomanduara;  

 Makineri për stërvitje fitness; Lojëra (Aparate për-); Lodra për magji; Lojëra sallonesh; 

Kambana për pemë krishtlindjesh; Doreza golfi; Shkopinj golfi; Çanta golfi, me ose pa 

rrota; Karroca për çantat e golfit; Artikuj gjimnastike; Girroskope dhe stabilizues fluturimi 

për aeroplan; Dorashka për lojëra; Balona trekëndore; Spango për balona; Shkopinj për 

hokej; Lojëra me patkua; Plastelina; Tavolina për lojëra; Telekomanda për video lojëra; 

Kaleidoskop; Lojëra me letra; Skittle (lojëra); Mbajtëset e qirinjve për pemën 

krishtlindjeve; Rrjeta për kapje; Pajisje për ecje; Gogla; Fishekzjarrë [për krishtlindje]; 

Plastelina; Mbrojtëse fasha për gjurin; (artikuj sporti); Vegla për gjueti ose peshkim; Çizme 

patinazhi; Shirita zbukurues për festa; Lojëra rrotulluese; Çanta për cricket; Kallam 

[artificial]; Borë për pemët e krishtlindjeve (Artificiale-); Steka bilardoje; Pesha për 

palestër; Kafshë pellushi lodër me mbulesa; Boshti i peshave për palestër; Lojëra me gjueti; 

Tullumbace; Pistoleta ajëri; [lodra]; Mah-jong; Kukulla; Maska [lodra]; Kukulla matrushka 

[kukulla ruse]; Telefona [lodër]; Lodra me automjete; Gjilpëra për pomp për fryrjen e 

topave; Rrjeta për sport; Makineri për lojëra; Lopata vozitëse; Kapele për party; Piñata; 

Pistoleta lodër; Kafshë pellushi; Lojë me rrathë; Kafshë pelushi; Thasë boksi; Shënuesit për 

bilardo; Kukulla; Krevate kukullash; Biberonë për kukulla; Shtëpi kukullash; Rroba për 

kukulla; Dhoma për kukulla; Puzzles; Lidhëse për dërrasë sërfi; Lojëra me zile; Skuterë -

lojëra]; Patina: Rrota për ruletë; Kuti shahu; Lojëra shahu; Kuaj lodër; Zbukurime për 

party; Mbrojtëse pulpash; [artikuj sporti]; Targete; Doreza tenisi [aksesorë për lojëra]; Slita 

(artikuj sporti); Patina për patinazh në akull; Rrjeta fluturash; Globe prej bore; Mbulesë 

mbrojtëse për ekrane dhe lojëra; Fasha mbrojtëse [pjesë të veshjeve të sportit]; Pishina 
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(Noti-) [artikuj për lojë]; Dërrasa për not; Matëse të kafshimit [për peshkim]; Lopatë për 

not; Krahëza uji; Rripa për not; Xhaketa për not; Sapunë me flluska [lodra]; Skejborde; 

Lodra për festë; Pompa të përshtatura për përdorim; metopa për lojëra; Topa për lojëra; 

Lojëra; Tavolina futbolli; për ambiente të brendshme; Zarë; Lodra; Lodra për kafshë 

shtëpiake; Automjete prej lodre; Lodra të vogla; Modele të ndryshme lodrash; Robotë 

lodër; Raketa; Llastiqe për gjuajtje [artikuj sporti]; Telekomanda për lojëra; Telekomanda 

për lodra; Shkop për përdredhje; Ekran (Kamoflim-); [artikuj sporti]; Arusha teddy; Aparat 

për hedhjen e topave të tenisit; Rrjeta tennis; Maska teatri; Mbështetëse (për atletikën e 

meshkujve-); [artikuj sporti]; Zbukurime për party; Tavolinë për tenis; Pajisje për gjuetinë e 

pëllumbave [targete]; Kurthe për pëllumbat; Lojëra portative; Lojëra portative dhe lojëra 

me funksione telekomunikative; Trampolina; Lojëra tavlle; Kozmetik për lodra; Automjete 

lodër; Ski për ujë; Pemë për krishtlindje prej materiali sintetik; Shilarëse; Kuti për zaret; 

Lojëra me shigjeta; Disqe fluturuese [lodra]; Tapa dinamiti [lodra].  

29  Peshq, Fruta deti, Molusqe;Erëza për peshk dhe prodhime deti;Mish;Erëza për 

mish;Reçel, gliko, komposto, fruta, perime;Djathë;Produkte qumështi;Vajra dhe 

yndyrna;Supra, ekstrakte mishi;Fruta te përpunuara;Kërpudha dhe perime (duke përfshirë 

arrat dhe bimët barishtore);Vezë zogjsh dhe produktet e tyre;Insekte të bëra gati dhe 

larvat;Ajvar [Speca të konservuara];Qumësht proteinik;Ekstrakte barishteje për 

ushqim;Alginate për qëllime kulinare;Prodhime veze joalkoolike;Pure me mollë;Fruta të 

përpunuara;Pastë patëllxhani;Djathë i bardhë;Supë;Gjalpë;Krem gjalpi;Kosë;Mish i 

marinuar;E bardhë veze;Peshk i marinuar;Vezë pluhur;Albumen për qëllime 

kulinare;Gjalpë kikiriku;Eskamole (Larva milingonash);të përgatitura];Fole e ngrënshme 

zogjsh;Turshi;Vaj ulliri i pastër;Falafel;Patatina me yndyrë të pakët;Përzierje me yndyrë 

për copat e bukës;Fileto peshku;Ushqime të bëra prej peshkut;Peshk i konservuar;Përzierje 

me përbërje peshku;Të dyja koncetratet;Ekstrakte mishi;Mish i konservuar;Fruta të 

thata;Fruta të ruajtura në alkool;Reçel frutash;Pulpa e frutave;Ushqime me bazë 

frutash;Reçel;Mish i ngrirë;Perime të ngrira;Perime, të gatuara;Fruta të 

gatuara;Xhelatin;Bajame;Perime, të konservuara;Përzierje perimesh;Salca me perime;Pije 

me qumësht are kokosi;Pije me qumësht kikiriku;Pije me qumësht bajameje;Arrë kokosi, e 

tharë;Perime, të thara;Arra të aromatizuara;Qumësht i kondensuar;Avokado e shtypur 

[guacamole];Qumësht tërshëre;Reçel xhenxhefili;Kos;Gjalpë kakao;Fruta të 

kristalizuara;Arra të ëmbëlsuara;Patatina;Patatina të thërrmuara;Qofte prej patateje;Patate 

të fërguara;Haviar Pije;me qumësht [Kephir];Hummus;Kimchi [Perime të 

fermentuara];Gjalpë are kokosi;Vaj are kokosi dhe yndyrë [për ushqime];Qumësht are 

kokosi;Vaj arre kokosi për ushqim;Ëmbëlsirë me fruta [compotes];Reçel;Karçof, i 

konservuar;Fruta me kokrra, të konservuara;Fasule, të konservuara;Thjerrëza, të 

konservuara;Ullinj, të konservuar;Kërpudha, të konservuara;Fasule soya, të konservuara, 

për ushqim;Zhardhok kërpudhash, i konservuar;Qepë, të konservuara;Peshq,të 

konservuar;Hudhra [të konservuar];Alga deti, të konservuara [laver];Perime të 

konservuara;Mish i konservuar;Fruta të konservuara;Supa;Pije qumështi [kumys];Mëlçi të 

skuqura;Vaj të farës së lirit për qëllime kulinare;Lecithin për qëllime kulinare;Vaj misri për 

ushqim;Qumësht bajameje;Maragarin;Maramalad;Qumësht;Zëvendësime të 

qumështit;Qumësht i fermentuar;për qëllime kulinarie;Pije qumështi;Prodhime 

qumështi;Qumësht i tharë;Hiri i qumështit;Koktej me qumësht;Guaska deti, jo të 

gjalla;Insekte të ngrënshme, jo të gjalla;Peshk;Krustacë, jo të gjallë;Lloje sardelesh, jo të 

gjalla;Sardele, jo të gjalla;Butak, jo i gjallë;Shpendë, jo të gjalla;Salca me bazë 
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arrash;Fruta, të konservuara;Sallata me fruta;Vaj ulliri për ushqim;Vaj e trungut të palmës 

për ushqim;Pastë perimesh;Sheqer pektinë;për qëllime kulinare;Lëngje perimesh për 

gatim;Turshi;Salcë me boronicë të kuqe;Qumësht i fermentuar;Pastë frutash e 

përpunuar;Vaj kolza për ushqim;Qumësht orizi;Ryazhenka [qumësht i pjekur i 

fermentuar];Rrush i thatë;Krem me bazë perimesh;Kremë [prodhime qumështi];Lakër 

turshi;Lëkurat e frutave;Shllak ëmbëlsire;Yndyra e derrit;Krizaliza e krimbave të 

mëndafshit, për konsum;Vaj susami për ushqim;Tahini (pastë për farat e susamit);Smetana 

[salcë kosi];Qofte soje;Qumësht soje [zëvendësuese qumështi];Vaj prej kokrrës së sojës për 

ushqim;Vaj luledielli për ushqim;Yndyrna të ngrënshme;Mish derri;Vajra për ushqime;Sup 

(Përgatitje për-);Dhjami i bardhë i bagëtive (Suet);për ushqim;Burgera tofu;Fruta të 

ngrira;Pastë domateje;Pure domateje;Lëng domateje për gatim;Aloe vera e përgatitur për 

konsum njerëzorë;Kikirët, e përgatitur;Vezë peshku, të përgatitura;Lajthi, të 

përgatitura;Arra, të përpunuara;Fara, të përpunuara;Fara luledielli, të përpunuara;Misër i 

ëmbël, i përpunuar;Shpesë e egër;Mish;Lëkurë tofu-je;Lëng limoni për qëllime 

kulinare;Pjalm, i përgatitur për ushqime;Unaza qepësh;Përgatitje për bërjen e dadove;Agar-

agar për qëllime kulinarie;Patatina të thërrmura me mollë;Patatina me mollë;Qumësht i 

aromatizuar;Patatina me banane;Vaj i farave të chia-s për ushqim;Patatina me bazë 

perimesh;Perime, të konservuara;Vaj kikiriku [për ushqim];Lule të thara të ngrënshme.  

30  Bukë; Drithëra;  Akull, akullore, kos i ngrirë dhe akullore me ngjyrues; Drithëra për 

mëngjes, tërshere, dhe miell  i bluar i trashe;  Ëmbëlsira, kek, tarta dhe biskota ; Pasta  të 

freskëta dhe të thara, makarona dhe; Kërpudha dhe zbutës ushqimesh; Kafe, çajra dhe 

kakao dhe zëvendësues; Miell;  ëmbëlsirë me drithëra dhe  ëmbëlsire energjitike; Salca per 

provë, makarona me pana; Oriz; Shurupe; dhe karamelizime; Kripëra, erëza,  aromatizues 

ushqimi dhe galete; Shërbet; dhe krem  ëmbëlsirë; Karamele, lëpirëse; dhe çamçakëz; 

Brum,(lloj makinerie e lire); rrahëse vezësh dhe brumi; kokrra të përpunuara, niseshte; dhe 

produktet e saj; Përgatitje gatimi; dhe kerpudha; Sheqerna; sheqerues natyral;Mbulim; dhe 

mbushje sheqeri; produkte blete; Shurup natyral; Alga deti; barishte; salcë molle; 

Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për pije; Fryrës ushqimesh; Miell i shkrifët; 

Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për kek; Sodë buke; uthull birre; Agjent fryrës per 

ushqimet; Akullore (); Lule; ose gjethe zëvendësuese te çajit; Vakt me fasule; gurabije; 

mente per te rifreskuar gojën, simite; miell kafe; Bullgur; Burrito; Biskota oreksi, 

Couscous; [bullgur]; lloj  ushqimi Indian [ereza]; Buke e thekur; Spec djeges; Kustard; 

Ëmbëlsira formë miu; Çaj i ftohtë; Kuba akulli; Ëmbëlsira kikiriku; Letër e ngrënshme prej 

orizi, Esenca për lloje të ndryshme ushqimesh, përveç esencave të eterit dhe vajit të gatimit; 

Uthull; Letër e ngrënshme; Makarona fije-holle; Ëmbëlsire; Byrek me mish; Mish me leng; 

Fonante; salcë frutash; Pjata te thata; të përbëra kryesisht me makarona; Pjata të thata; me 

ingredient kryesor oizin; xhelatin me fruta;  Xhelatin mbreterore; miell, grur; tërshër e 

copëzuar; Ushqim Elbi; Elb (i grimcuar -); Oriz  prej elbi; Pije me ingredient kryesor çajin; 

Specka; erëza; Speca të tharë; Glukozë gatimi, Glutë gatimi; drithëra; tërshërë; kokrra 

tërshëre; Tërshëre e qëruar;  Maja;  Mjaltë; Sanduiç me hot-dog; Xhinxher; Oriz I çastit; 

Kos  i ngrirë;Kafe; Kafe artificiale; përgatitje vegjetative për përgatitjen e kafes; 

Aromatizues kafeje; Pije me bazë kafeje; Kakao; Lëng; me bazë patateje; Çamçakiz; 

Çamçakiz aromatizues; Biskota; Ketchup; Kripë gatimi; Barishte, e ruajtur (erëz); Kripë; 

për mbrojtjen e ushqimeve; Krakërsa; Kek; Krem per kek; Brum keku; Akull; Xhinxher 

portokalli;  ekstrakt lengjesh ; Erëza ushqimesh, përveç vajrave t ë gatimit; Barishte për 

gatim (Erëza); Kokrra misri; pure misri; Miell misri; Makarona; Macroons ( Ëmbëlsira); 
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Maltoz; Drithëra për konsumim nga njerëzit; Biskota me bazë drithërash; Ekstrakt 

drithërash për ushqim;  Ëmbëlsira me lajthi; Marinime; Suxhuk, pasta me lajthi; Majonezë; 

Shurup i artë; Pije me kafe dhe qumesht; Kakao me qumësht, Sultjash; Pije çokollate me 

qumësht; Pije me lajthi; Tërshërë gjermane; Ushqime; të përbëra me tërshërë;  Ëmbëltues 

(natyral); Infuzime, jo medicinale; Vakte me përbërës kryesor makarona; Makarona; Lajthi  

të mbuluara në çokollatë; Miell lajthie; Onigiri; (Topa orizi); Sheqer palme; Salce paste; 

Krem ëmbëlsire; Pastila; ( Ëmbëlsirë); Lozenges ( Ëmbëlsirë); Salcë pesto,  ëmbëlsire 

formë luleje 4-fletëshe; Krepa; Piper; Bukë me xhinxher; Mente për  ëmbëlsira;  Ëmbëlsire 

me mente-djegëse; Piccalili; Picë; Salcë me manafere; Ngjitës blete;  Ëmbëlsira me 

proteina të larta; Puding; Kokoshka; Pudër keku; Omletë; Ravioli; Kek me oriz, pite orizi 

per gatim; Aperetive te bëra me oriz; Krem i rrahur (P ërgatitje për mbushjen) ; Salcë për 

sallatë; Sanduiç ; Çokollatë ; Çokollat ë e shkrirë ; Ashkla çokollatë me lajthi; Ashkla 

çokollatë; Miush cokollate; gjithë-shijet; Zephyr (Embëlsir ë); Kripë e perzier me erëza; 

Shafran (Salc ë); Pure perimesh; Kafe (e pa bërë) ; Pudding sago; Thërrime buke ; Aperetiv 

orizi ; Mustardë; Vakt mustardeje; Fara susami; Pasta me salcë soje dhe bizele; Miell soje; 

Shërbet (Akuj); Salca; Makarona spaghetti; Akull i ngrënshëm; Pudër për akullore; Sodë 

buke (Bikarbonat sode për qëllim gatimi); Krem pasticerie; Niseshte për ushqim; Barishte 

formë ylli; Takos; Miell tapioka; Çaj; Brum; Fermentim për pastat; Pjata të përbëra me 

miell; Brum i përzier për okonomiyaki (Krepa japoneze); Salc ë domate; Tart; Zbukurim 

tortash çokollate; zbukurime  tortash të përbëra prej karameleve; Tortilla; Udon  

( Makarona japoneze ); Bukë e pa kulluar; Vanilje për përdorim aromatizuese; Vanilin 

(Zëvendësues e vaniljes); Grurë i përpunuar për përdorim salceje; Grurë; i përpunuar;  

Petulla; Bakter gruri për konsumim të njerëzve ; Materiali  lidhës për salçiçet; Përgatitje 

aromatizuese për ushqimet; Chicory (Zëvendësues kafeje); Kanelle (Erëz); Gluten i 

përgatitur per ushqime; Sheqer; Pralina; Karamele për zbukurim për pemën e vitit t ë ri; 

Amaret; Biskota; Shurup nektarin (Sheqer natyral); Shurup manaferre; Krem karameli.  

31  Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve ose kafshëve; Lule; Fruta të freskëta, 

arra, perime dhe bimë; Ushqime për kafshët; Të korra bujqësore dhe akuakulturale, 

kopshtarisë dhe produkte të pylltarisë; Shtresa dhe kosh mbeturinash për kafshët; Fara, për 

shumimin e bimëve; Kërpudha; Mbetje të bimëve; Bimë; Plis bari natyral; Drithëra; të 

papërpunuara; Produkte të pemëve dhe pylltarisë; Bimë aloe vera; Kafshë shtëpiake; (Rërë 

aromatizuese për-) [koshi i mbeturinave]; Pemë; Zhardhoku i luleve; Hithrat; Ushqime me 

kikirikë për kafshët; Kekë me kikirikë për kafshët; Ushqime për kafshë; Susam e 

ngrënshme, e papërpunuar; Vakte me peshk për konsumim nga kafshët; Frutat kokërr, fruta 

të freskëta; Kikirikë, të freskëta; Lajthi të freskëta, Ushqime për kafshë; Kashtë; Vakte për 

kafshë; Drithëra për konsumim nga kafshët; Limon i athët; për kafshët; Ushqim për kafshët 

shtëpiake; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Barley; Letra për mbetjet e kafshëve; Pije 

për kafshë; Drithëra; Bimë, të thara për dekorim; Tërshërë; Maja për konsumim nga 

kafshët; Bar i thatë; Lëndë druri e papërpunuar; Lupulus; Biskota për qentë; Patate, të 

freskëta; Syth (Farë -) për qëllime botanike; Krunde; Krunde të buta për konsumim nga 

kafshët; Arra kokosi; Lëvozhga të arrës së kokosit; Arra [cola];  Tagji për kafshët; Kurora 

me lule natyrale; Copra; Farë liri për konsumim nga kafshët; Vakte me farë liri për 

konsumim nga kafshët; Vakte me tagji; Misër; Kek me misër për bagëti; Bajame [fruta]; 

Përgatitje me yndyrna për bagëtitë; Ushqime për stallat e kafshëve; Pleh kashte; Lule; Plis 

bari natyral; Fara drithërash, të papërpunuara; Quinoa e papërpunuar; Misër i ëmbël i 

papërpunuar; Arra [fruta]; Vaj keku; Palma [gjethet e palmës]; Pemët e palmës; Fidanë; 
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Speca [bimë]; Pjalm [material i papërpunuar]; Kek me rrush për bagëti; Vakt orizi për 

foragjere; Farë thekre; Lëvore thekre; karkalec, bathë, i papërpunuar; Fara koksi, të pabëra; 

Material tallashi i ashpër (druri i tapës); Lëndë druri e papërpunuar; Fara; Mbështetëse për 

zogjtë; Kuti për mbetjet e kafshëve; Mbetje për kashtën; Boç pishe; Tra dërrase; Mbetje 

torfe; Lule, të thara, për zbukurim; Oriz i papërpunuar; Alga, të papërpunuara, për 

konsumim nga njerëzit dhe kafshët; Tagji; Kripë për bagëti; Ushqim për zogjtë; Fruta 

juniper; Pemë krishtlindjesh; Grurë; Prodhime gruri për konsumim nga kafshët; Rrënjë par 

konsumim nga kafshët; Rrënjë të chicory; Produkte të kallamit të sheqerit; Kallam sheqeri; 

Maja e tharë për kafshë; Boçe lupulusi.  

32  Prodhime birrarie; Pije joalkoolike; Përgatitje ta holluara për prodhimin e pijeve; 

Përgatitje joalkoolike për prodhimin e pijeve; Verë prej elbit [birrë]; Koktejle me bazë 

birre; Kvass [pije alkoolike]; Birrë prej drithërave; Lëngu që prodhohet nga prodhimi i 

birrës e përbëre prej drithërave; Pije të aromatizuara e të gazuara; Pije me bazë arrash dhe 

soy-e; Lëngje; Ujë; Pije aloe vera, joalkoolike; Pije alkoolike për pas buke, joalkoolike 

[apertifs]; Koktejle, joalkoolike; Pije të lehta; Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; Pije 

alkoolike të aromtizuara me kafe; Pije joalkoolike me bazë mjalti; Musht, joalkoolike; Pije 

nergjike; Lëngje; Pije izotonike; Pije prej hirrës; Pije proteinike sportive; Pije me bazë 

orizi, perveç zëvendësimeve të qumështit; Sarsaparilla [pije joalkoolike]; Lëng frutash; 

Pluhur për pijet e shkumëzuara; Pasta aromatike për pijet e shkumëzuara; Uje i gazuar 

(Përgatitje për bërjen e saj -); Esenca për prodhimin e pijeve; Hop-se (Ekstrakte nga -) për 

prodhimin e birrës; Shurupe për limonadën; Pije të freskëta prej lules së portokalles ose 

bajameve; Likera (Pergatitijet për prodhimin e tyre -); Shurupa për pije; Mushti i rrushit, e 

pafermentuar; Lëngje me perime [pije]; Pije ushqyese të fortifikuara; Ujë me gaz i pasur me 

vitamina [pije]; Pije sportive; Pije me bazë soye, përveç zëvendësimeve të qumëshit; Pije e 

lehtë me gaz prej xhenxhefili; Limonada; Ekstrakte joalkoolike të frutave; Pije prej 

lëngjeve; jo alkoolike të frutave; Nektar frutash, joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Musht; 

Ujë i gazuar; Ujë i përbërë nga kripërat e lithiumit; Ujë mineral [pije]; Uj ë i gazuar; Uji 

tavoline; Uji sode; Ujë [pije]; Ujë me shije; Pluhur i përdorur në përgatitjen e pijeve të 

lehta; Verë pa alkool; Birrë; Lëngje të derivuara nga pija.  

33  Pije alkoolike (perveç birrës); Pije alkoolike të përziera; Përgatitje për prodhimin e 

pijeve alkoolike; Musht; Verë e përpunuar; Verëra të gazuara; Pije alkoolike dhe likera; 

Verë; Ekstrakte frutash alkoolike; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike; Pije alkoolike për 

pas buke [apertifs]; Baijiu [pije kineze alkoolike e distiluar]; Pije alkoolike te prodhuara 

nga fermentimi i dardhave [perry]; Koktejle; Pije alkoolike nga gjethet dhe rrënjët e 

bimëve; Pije alkoolike nga fermentimi i mjaltit [hydromel]; Nira [pije alkoolike me bazë 

kallami sheqeri]; Alkool orizi; Anise [liker]; Arak; Curacao; Pije të destiluara; Ujë nga 

qershia [kirsch]; Liker; Liker me mendër; Pije alkoolike e distiluar e prodhuar nga 

nënproduktet e kallamit të sheqerit [rum]; Verë e prodhuar nga orizin [sake]; Pije alkoolike 

prej distilimit të verës [brandy]; Pije alkoolike prej drithërave frutave ose perimeve; Likere; 

Xhin; Uiski; Vodka; Piket [piquette]; Fruta (PIje alkoolike që i përmbajn ë -); Pije 

alkoolike të përziera, perveç atyre me bazë birre; Verë e kuqe; Verë e kuqe e gazuar; Verë e 

bardhë; Verë e bardhë e gazuar; Pije që përmbajnë verë [spritzers]; Verë me sasi të ulet 

alkooli; Verëra te gazuara; Verë rose [rose  ëine]; Verë e nxehtë; Verëra natyrale të 

gazuara; Verëra të ëmbla; Verëra për tavolinë; Pije me bazë vere.  

34  Aromatizues për duhan; Tavlla; Enë duhani; Çakmakë për duhapirësit; Artikuj për 

duhanpirësit; Shkrepëse; Duhan i lirë; e rrotullueshme dhe me llullë; Duhan dhe produkte 
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duhani (duke përfshirë zëvendësimet); Avullues personal dhe cigare elektronike, dhe 

aromatizues dhe solucione për to; Kuti shkrepseje; Mbajtëse shkrepsesh; Duhan në formë 

çamçakëzi; Barishte për duhanpirje; Duhan i bërë nga gjethet [snuff]; Duhan; Cigare; 

Cigarille; Cigare që përmbajnë zëvendësime të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare, 

Aromatizues, perveç vajrave esencial, për duhan; Letra absorbuese për llullat e tobakos; 

Qelibar i verdhë për cigare; Pipëza,për mbajtëse cigaresh; Pastrues për llullat e duhanit; 

Rafte për llullat e duhanit; Enë për të pështyrë për përdoruesit e duhanit; Çanta duhani; 

Llulla; Makineri për rrotullimin e cigareve; Filtra për cigare; Majar te cigareve; Letër 

cigaresh; Tufa të letrave të cigareve; Mbajtëse cigaresh; Prerëse për cigare; Mbajtëse 

cigaresh; Kutitë për nuhatjen e duhanit; Kavanozë për duhanin; Çanta të vogla për cigaret; 

Kuti për mbajtjen e cigareve në lagështi; Gurë për zjarr; Enë me gaz për ndezjen e cigareve; 

Aromatizues; perveç vjarave esencial, p ër përdorim tek cigarette elektonike; Cigare 

elektronike; Solucione të lëngshme për përdorim tëk cigaret elektronike; Avullues i gojës 

për duhanpirësit.  

35  Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe 

promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për 

reklamim, marketing dhe konsultim promovues, këshillim dhe asistencë; Shërbime për 

besnikëri, nxitje dhe program bonus; Shërbime për ekspozita; Administrimi i ekspozitave; 

Shërbime për marrëdhënien me publikun; Shërbime për ekspozimin dhe demonstrimin e 

produkteve; Materiale për shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe promocioneve; 

Përgatitje për hapësirën, kohën, dhe median e reklamave; Studime marketing; Mbledhja 

dhe sistematizimi i  të dhënave të biznesit; Analizë e kostos së çmimit; Shërbime për 

bashkimin e lajmeve; Reklamime online; Shërbime online, të lidhura me produktet e 

kozmetikës dhe produkteve të bukurisë; Aranxhimi i transaksioneve komerciale, për të 

tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Shërbime për përgatitjen e nje marketi online, për 

blerësit dhe shitësit e të mirave; Sigurimi i kontratës, [për të tjerët]; Sigurimi i kontratës për 

të tjerët në lidhje me shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe 

shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave, për të tjerët, për dhënien e shërbimeve; 

Përgatitje për shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e kujdesit për trupin dhe mbajtjes 

pastër të tij, parfumerisë, aromave, higjenës së gojës, make-up-it, sapunëve dhe xhelave, 

përgatitjes së banjos dhe dushit, deodorantëve dhe antidjersave, përgatitjeve së kujdesit të 

lëkurës, përgatitjes së flokësve dhe trajtimit të tyre, përgatitjeve të depilimit, përgatitjeve 

për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitjeve për pastrim dhe aromatizim, ndëzësve dhe 

iluminuesve, suplementeve ushqimore dhe dietike, ushqimeve për foshnja; Shitje me 

shumicë dhe pakicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve të veshjeve, 

aplikuesve e materialeve mjekësore, ilaçeve dhe trajtimeve natyrale, testeve të shtatzënisë, 

mjeteve higjenike dhe për bukurinë për njerëzit e kafshët, aparateve për stilimin e flokëve, 

apareteve të manikyrëve dhe pedikyrëve, aparateve për prerjen e flokëve dhe heëjen e tyre, 

aparateve për rroje, mjeteve për përgatitjen e ushqimeve, mjeteve të kuzhinës, thikave të 

kuzhinës dhe teshave të tavolinës, të dhënave të regjistruara; Shitje me shumicë dhe pakicë 

në fushat e aparateve të softëarë-ve, teknologjisë së informacionit dhe dhe audiovisuale, 

artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, syzeve, aparateve të dëgjimit, 

mjeteve për ushqyerje, ndihmës seksuale, instumenteve dhe aparateve veterinare dhe 

mjekësore, mjeteve contraceptive, diagnostikës, aparateve të ekzaminimit dhe monitorimit; 

Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e apareteve për masazh, ndriçimit, bizhuterive, 

orëve dhe orëve të dorës, kutive të bizhuterive dhe orëve, Punimeve të artit dhe fugirnave 
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prej letre ose kartoni dhe modeleve arkitekturore, materialeve decorative dhe artistike dhe 

media, çantave, çantave të dorës dhe paketimit të të mirave, paketimit dhë ruajtes së të 

mirave prej letre ose kartoni; materialeve për zyrë, materialeve mësimore; Shitje me 

shumicë dhe pakicë në fushat e ngjitësve për qëllime zyre ose shëtpiake, materialeve të 

printuara, kartonit dhe letrës, artikujve prej letre, çantave, çantave të dorës dhe të mirave 

për paketim, paktimit dhe ruajtjes së të mirave prej letre ose kartoni ose plastike, mobilieve, 

shtretërve, çarçafëve, dyshekëve, jastëkëve, krevateve dhe shtëpive për qentë, dekorimeve, 

artikujve të kopshtit;Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e furçave, fshesave dhe 

materialeve për prodhimin e furçave, enëve të kuzhinës, seteve të tenxhereve për gatim, 

qelqurinave, shisheve për pije, seteve për kuzhinë dhe aksesorëve të bareve, aparateve dhe 

artikujve për qëllime pastrami, mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, artikujve të banjos, 

artikujve për stallat e kafshëve, artikujve shtëpiakë për veshje dhe këpucë, të mirave tekstile 

ose zëvendësimeve të tyre, teshava të kokës, këpucëve, aksesorëve për veshjet, makinave 

qepëse; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve të qepjes, leshit, tekstileve dhe 

artikujve tekstil dekorativë, dekorimit të flokëve, mashave të flokëve, rregullimit të flokëve 

dhe flokëve false, girave dhe mjeteve sportive, lojërave, lodrave, ushqimeve, ushqimeve për 

kafshë, pijeve, produkteve të tabacco-s, artikujve për duhanpirësit, artikujve për ilaçe 

kundra insekteve; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve për foshnja dhe 

fëmijë, mobilieve për foshnja dhe fëmijë, veglave të makinave, veçanërisht ndejtëset e 

fëmijëve, dhuratave, artikujve të kujdesit dhe kremit kundra diellit, të mirave shtëpiake, 

aksesorëve dhe kartave telefonike, shërbimeve komerciale dhe informacioneve për 

konsumatorët në fushat e përgatitjeve të pastrimit dhe aromave, përgatitjeve për kujdesjen e 

trupit, përgatitjeve për kujdesin e bukurisë, përgatitjeve për pastrim, përgatitjeve sanitare 

dhe artikujve, trajtimeve mjekësore dhe natyrale, ushqimit për fëmijë, pelenave për fëmijë, 

suplementeve dietike, materialeve shtëpiake për përkujdesjen e veshjeve dhe këpucëve, 

mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, dhe artikujve të banjos.  

38  Shërbime telekomunikacioni;Komunikim me kompjuter dhe akses ne internet;Akses në 

të dhëna, uebsite dhe portale;Përgatitje për forume onilne;Kalimi i të dhënave;Transmisioni 

i kartave përshëndetëse onile;Sigurimi i aksesit në database;Sigurimi i aksesit të user-it në 

platforma në internet;Sigurimi aksesit të user-it në portale ne internet;Sigurimi i aksesit në 

shërbime te kanaleve të telekomunikacionit për blerje onile;Sigurimi i aksesit për platforma 

dhe portale në internet.  

39  Transporti dhe dorëzimi i mallrave; transportit; Dërgimi i postës dhe shërbimet e 

ndërlidhjes; Udhëtime turistike, udhëzime turistike dhe ekskursione; Ndërprerja e mallrave;  

Ruajtja; Ruajtja e mallrave; Marrja e kontejnerëve të magazinimit;Marrja e depove; 

Paketimi i mallrave; Mbështjellës dhurata; Transporti dhe magazinimi i mbeturinave; 

Ruajtja dhe dorëzimi i mallrave; Mbledhja e mallrave të riciklueshme [transporti]; Paketimi 

dhe magazinimi i mallrave, sidomos magazinat e larta.  

40  Shtypi, dhe zhvillimi fotografik dhe kinematografik; gdhendje me lazer;    Qendisje ; 

Qendisjet me dore; Rrobaqepësi me porosi; Shtypjen e modelingut; libërlidhje; Printime; 

Printime  fotografike; Primtime te derguara nga pajisjet e tjera; Printime dixhitale; Printimi 

i imazheve fotografike nga mediat dixhitale; Transferimi i fotografive në disk kompakt; 

Zmadhim fotografik; Dublikimi i transparencave fotografike; Zhvillimi i filmit fotografik; 

Përpunimi fotografik; Riprodhimi i printimeve fotografike; Printimi i fotografive dhe 

piktuarave të ruajtura ne menyre dixhitale; Përmirësimi dixhital i fotografive; Transferimi i 

printimeve fotografike; Shtypjet fotografike; Përsosja e regjistrimeve audio dhe video; 
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Printim i imazheve ne bluza; Shtypjen e modelit në pëlhurë; Përpunimi i filmit fotografik; 

Përpunimi fotografik; Lidhja e librave ose dokumenteve; Shërbimet laboratorike 

fotografike; Printim i librave; Printim i materialit reklamues; Printim; Printimi i imazheve 

në objekte; Zhvillimi dhe përpunimi i filmit; Zhvillimi i filmit fotografik; Fotografi; 

Printim portretesh.  

41  Edukimi, argëtimi dhe sporti; Publikime dhe raporte; Publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare; Publikime  elektronike; Publikime elektronikete prodhuara online, që 

nuk mund të shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i 

teksteve; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; 

Publikimi i materialit të printueshme; Publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike 

në internet; Shërbimet publicitare; Prodhimi audio dhe video, dhe fotografia; Edukimi dhe 

mësimi; Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe garave; Informacione rekreative; 

bixhozit; Informacion për argëtim; Shërbimet argëtuese; Organizimi i shfaqjeve të modës 

për qëllime argëtimi; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; Operimi i llotarive; 

Sigurimi i informacionit në lidhje me garat e kuajve; Kryerja e garave të kuajve; 

Organizimi i garave sportive; Prodhimi i videove on-line, jo te shkarkueshme.  

44  Kujdesi ndaj higjienës se njeriut dhe bukurisë; Shërbimet e kujdesit shëndetësor  te 

njeriut; Shërbimet e kujdesit shëndetësor  ndaj kafshëve; Shërbime këshilluese ndaj 

shëndetin; Shërbime këshilluese në lidhje me humbjen e peshës; Këshillim ushqimor; 

Këshilla lidhur me alergjitë; Shërbimet e konsulencës së kujdesit shëndetësor [mjekësore]; 

Keshilla ushqyerje; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor; 

Konsulencë ushqyese; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin; Shërbimet e 

këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Këshillim ushqimor; Këshilla ushqyese; 

Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet e konsultimit në 

lidhje me kujdesin e lëkurës; Konsulencë për bukurinë; Konsulencë e ofruar nëpërmjet 

internetit në fushën e kujdesit të trupit dhe bukurisë; Konsulencë në fushën e kujdesit të 

trupit dhe bukurisë; Shërbime konsulence në lidhje me kozmetikë; Shërbime konsulence në 

lidhje me kozmetikë; Shërbime këshilluese në lidhje me trajtimin e bukurisë; Shërbime 

konsulence në lidhje me bukurinë; Këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; Shërbimet e 

konsultimit në fushën e make-up.  

45  Përgatitje për dhuratat e personalizuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/442 

(220) 08/04/2019 

(731) BERNINA INTERNATIONAL AG 

Seestrasse 8266 Steckborn, CH 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  BERNETTE 

 

 
     

 

(511) 7  Makina qepëse; makina qepëse për thurje me modele të ndryshme; makina qepëse 

për thurje me modele të ndryshme me krahë të gjatë; makina qëndisjeje; makina për qepje 

të skajeve të materialit; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.  
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(210) KS/M/ 2019/443 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Përgatitje nga drithërat; çips, kokoshka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/444 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k  

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë, 

KS 

(591) E KUQE,E VERDHË, E BARDHË, E 

KALTËR 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  
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30  Përgatitje nga drithërat;çips, kokoshka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/445 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë, 

KS 

(591) E KUQE,E VERDHË, E BARDHË, E 

KALTËR 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Përgatitje nga drithërat; çips, kokoshka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/446 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 
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shtrydhjes  

30  Përgatitje nga drithërat; çips, kokoshka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/447 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex”  Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Përgatitje nga drithërat; çips, kokoshka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/448 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë 

“Judex” Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 

1, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 
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bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Përgatitje nga drithërat; çips, kokoshka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/449 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k  

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë, 

KS 

(591) E KUQE,E VERDHË, E BARDHË, E 

KALTËR 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Përgatitje nga drithërat; çips, kokoshka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/450 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Përgatitje nga drithërat; çips, kokoshka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/451 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 

bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Përgatitje nga drithërat; çips, kokoshka  

 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/452 

(220) 10/04/2019 

(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k  

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë, 

KS 

(591) E KALTËR , E VERDHË, E 

BARDHË 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)  CHIPSO 

 

 
     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; çips patatesh; çips, 

shkopinj dhe flipe nga patatja me salca (erëza) ose erëza pikante; patate dhe produkte 
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bishtajore të bëra me proces të shtrydhjes me salca (erëza) ose erëza pikante; kikirikë të 

pjekur, tharë dhe/ose me mëlmesa; prodhime me bazë perimesh si meze e lehtë (sneck) me 

salca (erëza) ose erëza pikante; produkte perimesh dhe nishesteje të prodhuara me proces të 

shtrydhjes  

30  Përgatitje nga drithërat; çips, kokoshka.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/453 

(220) 10/04/2019 

(731) Stars Trade sh.p.k Vehbi Haliti 

Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e verdhë dhe e hirit 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/454 

(220) 10/04/2019 

(731) GENZYME CORPORATION 

50 Binney Street, Cambridge, MA 02142 

 United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  CEREZYME 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike që injektohen të gjitha për trajtimin e mungesës së 

enzimeve tek njerzit”.  
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(210) KS/M/ 2019/455 

(220) 10/04/2019 

(731) FOODNESS S.P.A.  Via 

Dell'agricoltura, 8/10 Curtatone (Mantova), 

IT 

(591)  Kafe, e gjelbër, e bardhë 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Qajera  bimore për qëllime mjekësore; infusione medicinale; infusione medicinale 

bimore; ushqime pa gluten te adaptuara per qëllime mjeksore; ushqime për zëvendësimin e 

vakteve për qëllime mjekësore; shtesë dietike per pije; vitamina të përforcuara për qëllime 

mjekësore; pije të përshtatura për qëllime mjeksore; pije dietetike të përshtatura për qëllime 

mjekësore; përgatitjet për të bërë pije dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; 

përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; ushqimi 

dietik dhe substancat e përshtatura  për përdorim ne mjekësi ose veterinari, ushqim për 

bebet; shtesë dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; emplastër , materialet për lidhje; 

materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

29  Mbushje me bazë frutash për ëmbëlsira dhe pite; mish i grirë i bërë nga frutat; arra të 

klasë së parë; fruta, te thata; përzierjet e frutave të thata; ushqime të lehta me bazë arre; 

ushqime të lehta me bazë frutash; arrë dhe bare me bazë fare; kikirikë, të përgatitur; fara, të 

përgatitura; arra të pjekura; artikuj prej lëkure frutash; ushqime të ëmbla prej frutave; 

përzierjet e meze të përbërë nga fruta të përpunuara, arra të përpunuara ose rrush të thatë; 

ushqime të lehta me bazë soje;  ushqime të lehta me bazë patate;  ushqime të lehta me bazë 

bimore; fruta, të konservuara; fruta të skuqura; fruta, të zier; gjelatine frutash; tul frutash; 

pure frutash; shpërndarës lajthish; përhapes  me baze qumështi; përhapjet me bazë bimore; 

vajra ushqimore; vaj ulliri për ushqim; vaj ulliri ekstra të virgjër për qëllime kuzhine; lëngje 

limoni për gatim; qumësht soje [qumësht zëvendësues]; Patate të skuqura; patate të skuqura 

me temperature të ulët; mish, peshk, pulë dhe lojë; ekstrakte të mishit; të ruajtura, të ngrira, 

të thata dhe fruta të gatuar dhe perime; xhelatine, reqel, kompot; vezë; qumësht,djathë, 

gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; vajra dhe yndyrna për ushqim.  

30  Kafe të tretshme; kafe e shpejte; kafe dekafeinizuar; kafe me aromë; kafe me arome 

xhensen; kafe me arome me lajthi; kafe me arome guarana; pite; pije e menjëhershme e 

elbit; çaj çastit; çaj i ftohte ; lule ose gjethe për përdorim si zëvendësues të çajit; çajra 

bimor, përveçse për përdorim mjekësor; infusione,jo mjekësore; sheqer pluhur; sheqer kafe; 

zëvendësuesit e sheqerit; sheqerna natyrore; fruktozë; xhensen e përpunuar për përdorim si 

barishte, erez ose aromë; kakao e përgatitur pije të përgatitura nga kakao ; pije me baze 

kakao; pije nga  kakao me qumësht; çokollatë e nxehtë; pije me çokollatë; kakao pluhur; 

pluhur çokollatë; pluhurat e pudingut; pluhur krem karamel;  pluhurat per torte ; karamele 

për dekorim të ëmbëlsirave; qokollatë e klasës te parë; marshmollov e klasës te parë; 

shurupe te klases se pare; shurupe çokollate; shurup panje; shurup për torte; krem 

ëmbëlsirash; krem ëmbëlsirash [krem]; zëvendësuesit e akulloreve; mbushjet me bazë 

pudingu për ëmbëlsira dhe pite; mbushjet me baze krem karamel për ëmbëlsira dhe pite; 
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mbushjet me bazë çokollate për ëmbëlsira dhe pite; përhapësit e kakaos; përhapesit me 

çokollatë që përmbajnë arra; përzirjet për torte; përzierjet për të bërë akullore [akull]; 

elb,vakte; oriz gatuar; oriz i parapërgatitur; buke e parapergatitur; elbi i parapërgatitur; 

drithëra të gatshëm për të ngrënë;elb i grimcuar; lëvore elbi; përgatitjet e drithërave; 

ushqim me bazë të drithërave ; ushqim me bazë orizi; verë, uthull; uthull salcë; uthull 

balsamike; ketchup [salcë]; majonezë; ereza; speca[aromatizues]; lëngjet e mishit; salce 

domatesh; salcë makaronash; veshjet për sallatë; shafran [erëza]; bimë të përpunuara 

[ereza]; salcë djegës; erëza djegëse; pluhur i nxehtë piper [aromë]; piper; kripë gatimi; 

përgatitjet aromatike për ushqim; preparatet për ngurtësimin e kremit të ngrirë; pluhurat për 

akullore dhe krem të ftohtë; aroma ushqimore, përveç vajrave esenciale; aroma frutash, të 

tjera pëveq vajrave esenciale; aromatizues, përveç vajrave esenciale; aromatizues 

[aromatizues], përveç vajrave esenciale, për pije; aromatizues (aromatizues), përveç vajrave 

esenciale, për ëmbëlsira; aromë limoni,përveç vajrave thelbësore; karamele [karamele]; 

lengjë [ëmbëltore]; çamçakëz flluskë [ëmbëltore]; bajame e brishtë; kremrat [desertët e 

pjekur]; shkumë për ëmbëlsirë [ëmbëltore]; ëmbëlsirate skuqura për pjekje; përzierjet e 

pastës; biskota; petit-beurre biskota; biskota të kripura; biskota; kulaq; simite; drithi; bare; 

bare çokollate; bare muezli; ëmbelsira; meze të muzeut; ushqime të shtrydhura të misrit; 

ushqime të buta me bazë gruri; ushqime të grurit të shtrydhura; biskotë e thatë; kokoshka; 

topa me djathë të fryrë [meze misri]; meze misri të fryera me shije djathi; meze të fryra të 

misrit; misër i skuqur; kokrra misri të thara; përzierjet e mezeve të përbërë nga biskotat e 

thata, gjevrekët ose kokoshka; biskota te shijshme; bukë [bukë]; pica; kafe, çaj,kakao dhe 

kafe artificiale; oriz, makarona dhe pasta; tapiakë dhe sagë; miell dhe përgatitjet e bëra nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, akullore me lëng frutash dhe 

akullore tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, erëza, 

erëza, barëra të ruajtura; uthull, salcat dhe ereza të tjera; akull [ujë i ngrirë].  

32  Pije Guarana; pluhurat për pije shkumezuese; koncentratet, shurupet dhe pluhurat e 

përdorur për  përgatitjen e pijeve të buta; përgatitjet për të bërë pije; koncentrat e frutave 

dhe pureet e përdorura për të bërë pije; sherbet [pije]; shurupe për limonadë; lëng limoni i 

përdorur për të bërë pije; pije izotone; pije energjetike; lëngje frutash të koncentruar; nektar 

frutash, jo-alkoolike; ekstraktet jo-alkoolike të frutave; smoothies; birra; pije joalkolike; 

ujërat minerale dhe gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera jo-

alkoolike për të bërë pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/456 

(220) 10/04/2019 

(731) Edona Group SH.P.K. Rr. Tahir 

Sinani nr. 220, Vushtrri, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 
 

(540)  EDONA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparatet zbardhuese dhe substancat tjera për përdorim në lavanderi; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esenciale, kozmetika, 

losionet për flokë, pastat e dhëmbëve.    
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29  Mishi, peshku, shpendët dhe shpendët e egra; ekstraktet e mishrave; frutat dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara ose të ziera; xhelatinat, marmelatat, kompotet; vezët, 

qumështi dhe produktet e qumështit; vajrat dhe yndyrat ushqimore.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale; miell dhe përgatitje 

të bëra nga ushqimi thatë prej drithi; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; 

maja, pudër e pjekur, kripë, mustard, uthull,salca (erëza), djegëse, akullore.  

31  Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë dhe drithëra që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; farëra, bimë dhe lule natyrale; 

gjëra ushqimore për kafshët, maltë.  

35  Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionim zyre; shërbime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen e drejtpërdrejtë, nga një rrjet kompjuterik 

(shërbimet e tregtisë elektronike), të mallrave nga klasat 1 deri 34, të Klasifikimit 

Ndërkombëtar të Mallrave dhe Shërbimeve për qëllime të regjistrimit të markave tregtare 

(Klasifikimi i Nica-s); shërbime ndërmjetësimi biznesi; agjensi import-eksporti; përpunimi 

administrativ i porosive të blerjes; arendimi i hapësirave për reklama; publiciteti; publikimi 

i teksteve për publicitet; reklama të drejtpërdrejta në një rrjet kompjuterik; shërbime të 

ekspozimit për qëllim reklame; kërkime biznesi;anketime biznesi; hetime biznesi; këshillim 

për organizim biznesi; informacion tregtar dhe informacion për konsumatorët (dyqan për 

informim të konsumatorit); kërkim tregu; studime marketingu; paraqitje e mallrave në 

komunikime media për qëllimi shitje me pakice; shfaqje të mallrave; shpërndarje të 

materialit publicitar; organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime tregtare dhe reklame.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/457 

(220) 10/04/2019 

(731) Miliona sh.p.k Rr. Zenel Salihu, 

Lokali Nr. 1, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1, 

10000 Prishtinë 
 

(540)  MILIONA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për trajtimin e rrudhave vertikale   glabel (rrudhave 

vertikale të cilat shfaqen nga mërrolet ne mes vetullave ne ballë), rrudhave ne fytyrë, 

asimetrinë dhe parregullsitë dhe gjendjen në lëkurën e njeriut; impiante biologjike te 

lëkurës, përkatësisht, zbërthyes te lartë- shtesash (suplemente) për mbushjen e rrudhave.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, stomatologjike dhe të veterinarisë; 

implante kirurgjike, duke përfshirë gjymtyrë, sytë dhe dhëmbë artificialë; artikuj 

ortopedikë; materiale për qepje, biberonë për foshnja. Pajisje medicinale të cilat përdoren 

kunder mplakjës, tretmane për zvoglimin e linjave glaberale, rrudhave ne fëtyrë, asimetrisë 

dhe mungeses dhe gjendjes se lëkurës njerzore, kirurgjia estetike faciale, rekonstruimi 

estetik faciarë, estetika e gjoksit-gjijëve, estetika e buzeve, preparate oftamologjike. 

Aparate për trajtimin e rrudhave vertikale glabel (rrudhave vertikale te cilat shfaqen nga 

mërrolet ne mes vetullave ne ballë), rrudhave ne fytyrë, asimetrinë dhe parregullsitë dhe 

gjendjen në lëkurën e njeriut.  

35  Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të ngjarjeve 

garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive; aranzhimi i reklamimit; 
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distribuomi i mallrave për qëllime reklamimi; shërbime ekspozimi për qëllime reklamimi; 

reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; dhënia me qira e kohës reklamuese në media 

komunikimi; shërbime të klipeve të lajmeve; konsulencë për organizata; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione të zyrës; organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime 

komerciale dhe reklamimi; dhënia me qira e automatëve që operohen me monedhë; 

organizimi i tubimeve për përfitime të tjerëve, për mallrat e ndryshme, duke u mundësuar 

konsumatorëve që në mënyrë të rehatshme t’i shikojnë dhe blejnë ato mallra; grumbullimi i 

statistikave; kërkimi i sponsorshipit.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; kujdesi shëndetësor dhe ndaj bukurisë për 

qeniet njerëzore ose kafshët; tatuazhet; shërbimet bujqësore, të hortikulturës dhe të 

pylltarisë; shërbimet e saunash; shërbime solariumi; shërbime të llixhave shëndetësore; 

shërbime grimierie; shërbime farmacistësh për përgatitjen e ilaçeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/458 

(220) 10/04/2019 

(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn 

Dardani,20000 Prizren, KS 

(591) E verdhe,e portokallt e hapur,e 

portokallt e mbyllur,e bardhë,e verdhë e 

mbyllur, e verdhë e hapur. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,   

akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,  

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë 

sheqer i karamelizuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/459 

(220) 10/04/2019 

(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn 

Dardani,20000 Prizren, KS 

(591) E gjelbert,e kafte ,e bardhë,ari,e 

verdhë, e verdhë e hapur , e verdhë,  e 

verdhë mbyllur. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,   

akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,  

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë 

sheqer i karamelizuar.  
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(210) KS/M/ 2019/460 

(220) 10/04/2019 

(731) N.T.P “LIRI” 

Ukë Bytyqi pn Dardani,20000 Prizren, KS 

(591) E gjelbert,gjelbert e hapur,e gjelbert e 

mbyllur,e verdhe,e bardhë,e verdhë e 

mbyllur, e verdhë e hapur,e kaft. 
 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,   

akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,  

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë 

sheqer i karamelizuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/461 

(220) 10/04/2019 

(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn 

Dardani,20000 Prizren, KS 

(591) E kuqe ,e kafte ,e bardhë,ari,e verdhë, 

e verdhë e hapur , e verdhë,  e verdhë 

mbyllur 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,   

akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,  

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë 

sheqer i karamelizuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/462 

(220) 10/04/2019 

(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn 

Dardani,20000 Prizren, KS 

(591) E gjelbert,e kaltert e hapur,e bardhe,e 

verdhe,e verdhe e hapur. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,   
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akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,  

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë 

sheqer i karamelizuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/463 

(220) 10/04/2019 

(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn 

Dardani,20000 Prizren, KS 

(591) E kuqe,e zeze,e kaft,e kaft e hapur,e 

kaft e mbyllur,e bardhë,e verdhë, e verdhë e 

hapur. 

  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,   

akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,  

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë 

sheqer i karamelizuar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/464 

(220) 10/04/2019 

(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn 

Dardani,20000 Prizren, KS 

(591) E kaft,e kaft e hapur,e kaft e mbyllur,e 

bardhë,e verdhë, e verdhë e hapur,e gjelbert. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,   

akull,past bajamesh,  ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,  

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë 

sheqer i karamelizuar.  
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(210) KS/M/ 2019/465 

(220) 10/04/2019 

(731) Naim Uruçi N 48   SH.P.K 

Ahmet Krasniqi Arbëri, KS 

(591) E zeza, E arit, E kuqe, E bardh  

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakaodhekafeartificiale; oriz, makaronadhepetëza; tapiakëdhesagë; 

mielldhepreparatet e bërangadrithërat; bukë, pasta dheëmbëlsira; cokollate; akullore, 

sorbetedhe ices tjeraushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pjekje-pluhur; kripë, erëza, 

erëza, barëratëruajtura; uthull, salcatdhe condiments tëtjera; akull (ujëtëngrirë).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/466 

(220) 11/04/2019 

(300) 89098  07/02/2019  KZ 

(731) Bank of America Corporation 

(a corporation organized under the laws of 

Delaware, United States of America) 

100 North Tryon Street, Charlotte, North 

Carolina 28255 United States of America  

, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  “Softuer kompjuterik për hulutime financiare, informata financiare, analiza 

financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime 

bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të 

transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, 

transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm për hulumtime financiare, informata financiare, analiza financiare, 

planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve, shërbime 

bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të 
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transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, 

transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; softuer i shkarkueshëm në 

formë të aplikacionit mobil për hulumtime financiare, informata financiare, analiza 

financiare, planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve, 

shërbime bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve 

elektronike të transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave 

elektronike, transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike”.   

36  “Hulumtime financiare; informata financiare; analiza financiare; këshillime financiare; 

planifikim financiar; konsultime financiare; menaxhim financiar; shërbime brokerimi 

(ndërmjetësimi) për investime; konsultime për investime; menaxhim të investimeve; 

këshilla për investime; investime të fondeve tër përbashkëta; shërbime bankimi; shërbime 

të kredit kartelave dhe debit kartelave; tregti me letra me vlerë, të aksioneve, të këmbimeve 

me bursa të huaja, mallrave, mundësive dhe produkteve tjera derivative për tjerët; 

planifikime financiare për pensionim; informata financiare dhe shërbime që ofrohen online 

nga një databazë kompjuterike apo rrjet global kompjuterik”.  

42  “Programim kompjuterik;shërbime konsultimi lidhur me softuerin kompjuterik;analiza 

të sistemeve kompjuterike;ofrime të softuerit kompjuterik online;ofrim online të softuerit të 

pa-shkarkueshëm për hulutime financiare, informata financiare, analiza financiare, 

planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime bankimi, 

tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të transfereve 

të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve 

financiare, transfere të fondeve elektronike;dizajnim, mirëmbajtje, zhvillim dhe përditësim i 

softuerit kompjuterik për hulutime financiare, informata financiare, analiza financiare, 

planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime bankimi, 

tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të transfereve 

të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve 

financiare, transfere të fondeve elektronike.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/467 

(220) 11/04/2019 

(731) Bruno Farmaceutici S.p.A., 

Via delle Ande, 15 - 00144 Rome, Italy, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 
 

(540)  CITRAK 

 

 
     

 

(511) 5  „Produkte farmaceutike, substanca dietale për përdorim mjekësor“.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/468 

(220) 11/04/2019 

(731) Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue East Hanover New 

Jersey 07936 United States of America, US 

(540)   
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(591) e kaltër, e zezë dhe e bardhë 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 30  Produkte embëlsirash jo-medicinale; çokollata; produkte me ëmbëlsira të 

çokollatës; embëlsira nga sheqeri; produkte bukëpjekësish, biskota, keks-biskotë, kuleç 

embëlsirë të kafët, kuleç embëlsirë nga djathi (çizkejk), thërrimet e biskotave, pite, petë për 

pite; deserte - embëlsira, dezerte të  ftohta; kuleç të embël; çokollatë e ngrohët.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/469 

(220) 11/04/2019 

(731) GIANNI VERSACE S.R.L.  

VIA MANZONI, 38 20121 MILANO, IT 

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

Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VERSACE 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë, duke përfshirë krema ditore dhe krem nate, preparate për pastrimin e 

fytyrës dhe trupit, shkumë për pastrim (larje), shkumë për rroje, losione për përdorim pas 

rrojës, nënshtresa (bazë) për makiazhë (shminkë), llak për thonjë, dezodorante për mëshkuj 

dhe femra, sapun për duar dhe trup, shampon për flokë dhe mjete për larje, llak për flokë, 

pasta për dhëmb dhe aroma, përkatësisht parfume, ujë toaleti dhe vaj eterik për përdorim 

përsonal për mëshkuj dhe femra.  

9  Instrumente optike, aparate dhe pajisje; syze dhe syze të diellit; syza; korniza për syza; 

qelq i rrumbullakët optik për një sy (monokli); syze me mbajtëse (syza për teatër); pjesë, 

pajisje dhe vegla, komponente dhe kuti për produkte të lartëpërmendura;  telefona mobil 

dhe kompjutera.  

14  Objekte të punuara nga metalet fisnike dhe legura nga metalet fisnike me ose pa gurë të 

çmueshëm, përkatësisht unaza, qafore, bylyzyk dore, karficë zbukurimi, vath, furqetë për 

kollare, pulla për mansheta, dijamante, kuti për stoli, orë dhe sahata,  kronometër, kuti për 

orë dore, pjesë për bizhuteri dhe pajisje për produkte të lartë përmendura.    

18  Lëkurë dhe emitim i lëkurës, çanta të dorës, kuleta, kofere, aktçanta, çanta të mëdha, 

aktçanta, çanta sportive, sandek udhëtimi, kofera dore, çanta të cilat mbahën ne supe, çanta 

dore për rroba, këllef për çelsa, ombredha, çadra të diellit, shkopa për hecje, kamxhik, 

parzmore, frej dhe takëme kuajsh.  

25  Veshje për meshkuj, femra dhe fëmijë, përkatësisht rripa, pallto, mantela shiu, jelek, 

xhaketë dhe gjysem gjempera (pullover), xhaketa (jakne), pantolona, funda (suknje), 

fustana, kostume (rroba kat), këmisha  dhe kominoshe femrash (kombinezon), maica, 
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xhemper, ndresa të poshtëme, çorapë dhe çorapë për femra, dorashka, kollare, shalla, 

kapelë sheshir dhe kapela, çizme, këpucë dhe atlete (patika).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/470 

(220) 11/04/2019 

(731) Lulzim Beqiri / Luli sh.p.k  

Rruga Tregu me Shumice te Amortizatorët, 

KS 

(591) ari (gold) #f92564, vjollce e mbyllur 

#291a2d 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Ofrimi i shërbimeve të argëtimit, aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i 

konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; shërbimet e 

kazinosë; shërbimet e lojrave;shërbime kabare; shërbimet e klubeve të natës; rregullimin e 

biletave dhe rezervimeve për shfaqje dhe ngjarje të tjera zbavitëse; shërbimet e klubit të 

shëndetit dhe palestrës, domethënë, ofrimi i shërbimeve, objekteve, instruksioneve dhe 

pajisjeve në fushat e fitnesit dhe stërvitjes fizike; ofrimin e shërbimeve, objekteve, 

instruksioneve dhe pajisjeve në fushën e tenisit, pishinave, aktiviteteve rekreative, 

ciklizmit, golfit, sporteve e ujit, kalërimit, skijimit, qasje në plazh dhe funksionet sociale; 

klubi i golfit, kurset e golfit dhe shërbimet e mësimit të golfit; shërbimet e planifikimit të 

dasmës; planifikimin e ngjarjeve dhe shërbimet e menaxhimit, përkatësisht rregullimin, 

organizimin, caktimin dhe dizajnimin e ngjarjeve të veçanta  

43  Shërbime hoteliere; restoranti, furnizim ushqimi, bar dhe shërbime për koktej; 

shërbimet e strehimit turistik; ofrimi i objekteve me qëllime të përgjithshme për takime, 

konferenca dhe ekspozita; ofrimi i ambienteve të banketit dhe funksioneve sociale për raste 

të veçanta; dhe rezervimet e shërbimeve për strehim të hotelit për të tjerët  

44  Shërbime spa, si ofrimi i trajtimeve të fytyrës, flokëve, lëkurës dhe trupit, shërbime 

manikyrash dhe pedikyresh, shërbime masazhesh, shërbime për depilim trupi dhe shërbime 

salloni bukurie  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/471 

(220) 11/04/2019 

(731) Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(591) Kaltër dhe e bardhë 

 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamim; udhëheqja e punëve; administrim afarist; punët e zyrës; ofrim i 

këshillave bizneseve; hulumtime afariste; menaxhim biznesi; konsulencë profesionale 

afariste; informata afariste; informata komerciale dhe këshilla për konsumator; përpilimi i 

statistikave; analiza e çmimeve; kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët; 

hulumtime të tregut;   

41  Edukim; ofrim i trajnimeve; informim lidhur më edukim; shërbim të organizimi dhe 

mbajtja e konferencave; organizimi dhe mbajtja e seminareve; shërbime të përkthimit; 

trajnime praktike.    

45  Shërbime juridike; shërbime të zgjidhjes alternative të kontesteve; menaxhim i te 

drejtave autoriale; hulumtime ligjore; shërbime të përgatitjes se dokumenteve ligjore; 

këshillim lidhur me pronësinë intelektuale; licencim i te drejtave të pronësisë intelektuale; 

ndërmjetësim; administrimi ligjor i licencave; shërbim ligjor lidhur me negocimin e 

kontratave për persona te tretë; shërbime gjyqësore të përfaqësimit; shërbime të regjistrimit 

të emrit të domenit.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2019/472 

(220) 12/04/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E bardhe, e kaltert, e gjelbert, 

portokalli 

 
 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/473 

(220) 12/04/2019 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E bardhe, e kaltert, e kuqe. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/474 

(220) 12/04/2019 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  JOVIA 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve 

frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje 

elektrike me filter per zierjen e kafes) .  
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(210) KS/M/ 2019/475 

(220) 12/04/2019 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MOVENZA 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve 

frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje 

elektrike me filter per zierjen e kafes) .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/476 

(220) 12/04/2019 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  OBLO 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve 

frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje 

elektrike me filter per zierjen e kafes) .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/477 

(220) 12/04/2019 

(731) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 

Vevey Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  STELIA 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve 

frigoriferike;makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje 

elektrike me filter per zierjen e kafes) .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/478 

(220) 12/04/2019 

(300) 33933  29/03/2019  AD 

(540)  IQOS DUO 
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(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

 

(511) 34  Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve; këllef mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kuti 

për mbajtjen e cigareve elektrike, pajisjet për ngrohje të duhanit dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; mbajtëse levizëse makine dhe mbajtëse makine për cigare elektronike, 

pajisjet për ngrohje të duhanit dhe pajisjet elektronike për pirjen e duhanit; kontejnerët për 

asgjësimin e shkopinjve të përdorur të duhanit të ndezur; pastruesit; preparatet pastruese, 

veglat e pastrimi dhe brushat e pastrimi për cigare elektronike, pajisjet për ngrohje të 

duhanit dhe pajisjet elektronike për pirjen e duhanit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/479 

(220) 15/04/2019 

(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MAYZENT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/480 (540)   
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(220) 15/04/2019 

(731) FAMA TRADE NTP 

Magjistralja Ferizaj - Prishtin p.n., 70000 

Ferizaj, KS 

(591) e kaftë e mbyllur, e kuqe  

e verdhë, e bardhë, e zezë 

e kafte e qelur 

(740)  Petriti Consulting,, Shaban Ismajli 

Viti/Prishtinë 
 

 

 

     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.  

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

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

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

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/566 

(220) 06/05/2019 

(731) IP-KOS sh.p.k Rr. Elez Berisha Nr. 20 

, KS 

(591) E kaltër, E portokalltë, E bardhë  

(740)  Arta Xhafa Dardani , Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithje, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse ( përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriquese; 

qirinjët dhe fitilat për ndriqim.   

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka,sugu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, mëlmesa, tharmi, pluhuri, 

kripa, mustarda; uthulla, salcat( mëlmesa) ; erëzat; akulli.  

32  Birrat; ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lënë 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi I përkohshëm.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/833 

(220) 01/07/2019 

(540)  KATANA 
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(731) ARKATANA SH.P.K. Gjilan 

/Rr,,Mulla Idrizi p.n, KS 

(591) E zezë  

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting, Prishtinë 
 

 
     

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik; pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf)  

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur)  

3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive  

4  -Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike  

6     -Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku  

7    Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore  

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë  

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim ,te 

ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD dhe incizues të tjerë 

digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë parash, makina 

kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë 

për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)  

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje  

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12  Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta  

13   Fishekzjarre  

14  Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 
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kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve)  

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike  

16  Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)  

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik  

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për gjueti  

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike)  

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje  

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera  

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra  

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil  

24  Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera;mbulesa 

shtrati;mbulesa tavoline  

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele  

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale  

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta  

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball  

29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz  

31  -Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake  
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32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.  

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing  

36  Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash  

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi  

38  Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon  

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

veturë  

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim  

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)  

42  Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë)  

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës  

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve  

 
 
 
 

 

 


