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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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(210) KS/M/ 2008/3769 

(220) 15/08/2012 

(731) ORANGE BRAND SERVICES 

LIMITED of 3 More London Riverside, 

London, SE1 2AQ, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  ORANGE 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente elektrike dhe elektronike për komunikim dhe 

telekomunikim; aparate dhe instrumente për komunikim dhe telekomunikim; aparate dhe 

instrumente elektrike dhe elektronike për përpunimin, regjistrimin, ruajtjen, transmetimin, 

nxjerrjen ose pranimin e të dhënave; aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin 

ose riprodhimin e zërit, fotografisë ose të dhënave të dekoduara; aparate dhe instrumente 

televizive; holograme; kompjuterë; pajisje periferike për kompjuterë; qarqe elektronike për 

bartjen e të dhënave të programuara; programe kompjuterike; softuerë kompjuterik; disqe, 

shiritë dhe tela që shërbejnë si bartës magnetike të të dhënave; kartela magnetike të 

zbrazëta dhe të para-incizuara; softuerë kompjuterik të furnizuar nga Interneti; publikime 

elektronike (të shkarkueshme) që ofrohen online prej bazave kompjuterike të të dhënave 

ose Interneti; softuerë kompjuterik dhe aparate telekomunikimi (përfshirë modemët) për të 

mundësuar lidhjen në bazat e të dhënave ose Internet; softuerë kompjuterik për të 

mundësuar kërkimin e të dhënave; muzikë digjitale (e shkarkueshme) e nxjerrë nga një 

bazë e të dhënave ose Interneti; muzikë digjitale (e shkarkueshme) e nxjerrë nga uebfaqet 

Internetit MP3; MP3 player; transmetues dhe pranues satelitor; tela dhe kabllo elektrik; tela 

rezistues; elektroda; aparate dhe instrumente për korierë, radio korierë radio-telefoni; 

telefona, telefona mobil dhe aparate telefonike; adapterë për përdorim me telefona; karikues 

të baterive për përdorim me telefona; njësi tavoline ose të integruara në automjete që 

inkorporojnë një zmadhues për të mundësuar receptorin telefonik të përdoret pa duar; kuti 

për receptor telefonik në automjet; qanta dhe kuti të adaptuara posaçërisht për mbajtjen ose 

bartjen e telefonave portativ dhe pajisjeve dhe aksesorëve telefonik; organizues të 

kompjuterizuar personal; antena; bateri; mikroprocesorë; tastatura; modemë; sisteme 

elektronike për pozicionim global; aparate dhe instrumente elektronike për navigim dhe 

pozicionim; aparate dhe instrumente monitoruese (përveç monitorimit in-vivo); radio 

aparate dhe instrumente; aparate dhe instrumente elektrike për kontrollim, testim (përveç 

testimit in-vivo), sinjalizim, verifikim (mbikqyrje) dhe mësimdhënie; aparate dhe 

instrumente optike dhe elektro-optike; video filma; aksesorë elektrik dhe elektronik dhe 

pajisje periferike të dizajnuara dhe adaptuara për përdorim me kompjuterë, aparate audio-

vizuele dhe pajisje e aparate elektronike për lojëra; pjesë dhe pajisje për të gjithë artikujt e 

lartpërmendur.   

38  Telekomunikimet, komunikimet, telefon, faksimil, teleks, grumbullim dhe transmetim i 

porosisë, radio-korierë dhe shërbime të postës elektronike; transmetim dhe pranim të të 

dhënave dhe informatave; shërbime elektronike për dërgimin e porosisë; shërbime të 

informatave online lidhur me telekomunikim; shërbime për shkëmbimin e të dhënave; 

transfer të të dhënave përmes telekomunikimit; shërbime satelitore për komunikim; emetim 

ose transmetim të radio ose tv programeve; videotekste, teletekst dhe shërbime për leximin 

e të dhënave; shërbime të porosive përmes videos; shërbime të video konferencave; 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

11 

 

shërbime video telefonike; telekomunikim të informatave (përfshirë ueb faqet), programe 

kompjuterike dhe të dhëna të tjera; sigurimi i qasjes së shfrytëzuesve në Internet; sigurimi i 

lidhjeve të telekomunikimit në Internet ose baza të të dhënave; sigurimi i qasjes në uebfaqet 

e muzikës digjitale në Internet; sigurimi i qasjes në uebfaqet MP3 në Internet; dërgimi i 

muzikës digjitale përmes telekomunikimit; makina operuese për kërkim; shërbime për qasje 

në telekomunikim; transmetim të porosive dhe fotografive përmes kompjuterit; komunikimi 

me kompjuter; shërbimet e agjencive të lajmeve; transmetim i lajmeve dhe informatave mbi 

çështjet aktual; dhënia me qira e aparateve, instrumenteve, instalimeve ose komponenteve 

për përdorim në sigurimin e shërbimeve të lartpërmendura; shërbime të komunikimit lidhur 

me të lartpërmendurat; sigurim i qasjes në një rrjet elektronik online për nxjerrjen e 

informatave; sigurimi i qasjes online në ekspozita dhe shërbime të ekspozitave.   

42  Sigurimi i informatave për një ose më tepër njerëz përmes Internetit në një lokacion që i 

shërben hapësirës së kafeneve, bareve, kafeterive, bistrove, restoranteve ose shtëpive 

kafene;përgatitja e ushqimit dhe pijeve;shërbime për furnizimin e ushqimit;shërbimet e 

restoranteve;shërbime të kafesë dhe kafeterive;shërbime të bareve-rostiçerive;shërbimet e 

restoranteve fast-food;dhënia e shërbimeve të konferencave dhe ekspozitave;shërbimet 

kompjuterike;mirëmbajtje, azhurnim dhe dizajnim të softureëve dhe programeve 

kompjuterike;shërbime për programim kompjuterik;përgatitje dhe dhënie të informatave 

lidhur me kompjuterët dhe pajisjet e rrjetit kompjuterik;shërbimet kompjuterike 

online;shërbimet programuese online;sigurimi i kohës për qasje në një rrjet elektronik 

onlike për nxjerrjen e informatave;qiradhënie të kompjuterëve;dizajnim, vizatim dhe 

shkrim i komisionuar, të gjitha këto për përpilimin e uebfaqeve në Internet;krijim dhe 

mirëmbajtje të uebfaqeve;sigurimi i uebfaqeve për të tjerët;instalim dhe mirëmbajtje të 

softuerit kompjuterik;qiradhënie të kohës për qasje në një bazë kompjuterike të të 

dhënave;përpilim, krijim dhe mirëmbajtje të një regjistri të emrave të domenit;dhënie të 

informatave dhe shërbimeve këshilldhënëse online prej një baze kompjuterike të të dhënave 

ose përmes Internetit;shërbime të sigurisë, shërbime për parandalimin e manipulimit të 

informatave dhe shërbime këshilldhënëse;mbrojtje të pronës personale;parashikim të 

horoskopit;parashikim të motit;shërbime për raportimin e lajmeve;shërbime për rezervime 

të hotelit;shërbime për akomodimin e zyrave;shërbime për akomodimin e informatave dhe 

rezervimeve;shërbime të agjencive për njohje dhe takime personale;shërbime të agjencive 

për eskort;shërbime për dhënien e informatave për kujdesin shëndetësor dhe mjekësor, për 

dhënien e konsulencave dhe këshillave që sigurohen online një një bazë kompjuterike të të 

dhënave ose përmes Internetit ose përmes mjeteve tjera;shërbime për dhënien e informatave 

dhe këshillave për bukuri;shërbimet për dhënien e informatave dhe këshillave për 

dizajnimin e kopshteve dhe kopshtari;dhënie e informatave dhe këshillave për çështjet e 

vetëdijësimit mjedisor;shërbimet e dizajnimit të interierit dhe shërbimet për dhënien e 

informatave dhe këshillave lidhur me të;shërbime të përkthimit;dhënie e informatave dhe 

këshillave lidhur me ushqim, të ushqyerit dhe gatim;shërbime të këshilldhënies dhe 

konsulencës lidhur me shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe ripartimit të përmendura në 

klasën 37, që ofrohen online nga një bazë kompjuterike e të dhënave ose Internet ose 

përmes mjeteve tjera;shërbime të këshilldhënies lidhur me ndërtim, mirëmbajtje dhe 

riparim në amvisëri ku të gjitha ofrohen përmes një linku telekomunikues;shërbimet e 

këshilldhënies lidhur me mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve ku të gjitha ofrohen 

përmes një linku telekomunikues;shërbime të këshilldhënies dhe konsulencës lidhur me 

shërbimet e përmendura në klasën 38;shërbime të këshilldhënies për udhëtim dhe 
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transport;dhënie të këshillave në lidhje me shërbimet e përmendura në klasën 39;dhënie të 

këshillave lidhur me shërbimet e përmendura në klasën 41;informata mode që sigurohen 

përmes mjeteve telekomunikuese nga një bazë kompjuterike e të dhënave ose përmes 

Internetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3770 

(220) 15/08/2012 

(731) Jerome de Witt 40 route de Pressy, 

CH-1253 Vandoeuvres, Switzerland, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  DE WITT 

 

 
     

 

 

(511) 14  Mekanizma sahati;artikuj argjendarie.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3771 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Betaferon 

 

 
     

 

(511) 5  Mallëra farmaceutike, kryesisht preparate që përmbajnë interferon.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3772 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  GADOVIST 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike si dhe kemikale për qëllime sanitare.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

13 

 

 

(210) KS/M/ 2008/3774 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

51368 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  AVELOX 

 

 
     

 

(511) 5  Ilaçe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3779 

(220) 05/10/2010 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne d' 

Asnieres, F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  BIC 

 

 
     

 

(511) 16  "Dhëmbëzimi i letrave, aksesorë për zyre (përvec pjesëve të mobiljeve dhe në 

veqanti lapsa, goma mbajtës të lapsave, stilolapsa, stilolapsa me patron"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3780 

(220) 05/10/2010 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne d' 

Asnieres, F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Dhëmbëzimi i letrave, aksesorë për zyre (përvec pjesëve të mobiljeve dhe në 

veqanti lapsa, goma mbajtës të lapsave, stilolapsa, stilolapsa me patron"  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3781 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CONTÉ 

 

 
     

 

(511) 16  Lapsa, mbajtës i lapsave, laps mekanik, stilograf, gomë shlyese, ngjyrë, ngjitës, 
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letër dhe në përgjithësi të gjitha gjërat për zyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3782 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Gjërat e shtypura në lidhje me informatat medicinale-shkencore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3783 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  FEMOVAN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike kryesisht kontraceptivë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3784 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër dhe artikuj letre, karton dhe artikuj kartoni, gjëra të shtypura, gazeta dhe 

aritkuj periodik, libra, materiale për libërlidhje, fotografi, leter shkrimi, material ngjitës për 

gjëra të palëvishme, në veqanti, ngjitës për zyre, materiale për art, brusha për piktorë, 

makina shkrimi dhe artikuj zyre (me përjashtim të mobiljeve) dhe, më në veqanti, makinë 

për ngulje kapësesh, hapëse vrimash, goma, gur rasash (slates) dhe dërrasë e thatë e fshirë, 

shënues, lapsa mekanik, stilolaps me majë të shajakut për shkrim dhe ngjyrosje, nënvizues, 

lapsa me ngjyrë, lapsa, mbajtës të stilografave, stilograf me majë patroni, dhe në përgjithsi, 
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të gjitha aparatet e shkrimi dhe pjesët komponente, materiale udhëzuese dhe mësimdhënëse 

(përveq aparateve), letra loje, printer, blloqe printimi, ngjyrë shkrimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3786 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Anije me vela, anije për shitje (jaht) dhe varkë; dërrasë me vela (për sërfing).  

22  Litar, rrjetë, vela të anijeve.  

28  Dërrasë me vela, aksesorie dhe pjesë rezervë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3788 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Bayerwerk, 51368 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Produkte që shërbejnë për konzervim të ushqimit.  

5  Ilaçe për përdorim tek njerëzit dhe kafshët, produkte kimike për përdorim medicinal dhe 

sanitarë, droga dhe preparate farmaceutike, leukoplaste, fasha për kirurgji, produkte për 

shkatërrimin e parazitëve dhe barojave, dezinfektues.  
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(210) KS/M/ 2008/3790 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Aktiengesellschaft 

Bayerwerk, 51368 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Bayer 

 

 
     

 

(511) 2  Ngjyra katrani.  

5  Produkte farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3791 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CYCLO-PROGYNOVA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike kryesisht specialitete të dizajnuara për stabilizimin e ciklit 

përgjatë periudhës para-menopauzale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3792 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d`Asnières, F-92110 Clichy, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan; artikuj për duhanpirësit; shkrepsa.  
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(210) KS/M/ 2008/3793 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe vizatimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3794 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Stilograf, stilolapsa, ngjyra shkrimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3795 

(220) 05/10/2010 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  "Metale të çmaura dhe aliazhet e tyre dhe mallrat e prodhuara nga ky sherbim ose 

të flakura në metale të çmuara, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj 

argjendarie, gurë të çmuar, orëmatëse dhe instrumete tjera kronometrike".  

16  Letra dhe artikuj përvec letrës, tabela dhe artikuj përvec letrës; forma të printuara të 
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letrës, fotografi, prodhime të letrës, mjete ngjitëse për prodhimin e letrave, materiale, 

ngjitëse për artistë, brusha, makinë shkrimim dhe lapsa, aksesorë për zyre (përvec për 

pjisjet mobile) dhe në veqanti goma, mbjatëse qelsash, stilografa, stilografa me patrona dhe 

në përgjithësi të gjitha aparatet për të shkruar dhe komponente e tyre pjesë mekanike për 

udhëzime apo mesime (përvec aparateve), letra për lojëra, tipe sterotipe, ngjyra shkrimi.  

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë (jo nga metalet e çumara apo të flakuar në to); krehër dhe 

shpuza; brusha (përvec brushave për pikturim); materiale për krijimin e brushave; artikujt 

për pastimi, shpuza më përbërje metali, prodhime nga qelqi, porceloni dhe argjilë që nuk 

janë të përmenduar në klasat tjera.  

28  Lojëra dhe lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sport, të cilat nuk janë të përfshira në 

klasët tjera; zbukurime për bredh.  

34  Duhan i papërpunuar dhe i prodhuar, cigare, duhan puro, shkrepës, mbushës për 

shkrepsa dhe aksesorë, artikuj për duahnpirës, shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3796 

(220) 15/08/2012 

(731) STYPEN 14, rue Jeanne d'Asnières 

92110 CLICHY , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  STYPEN 

 

 
     

 

(511) 16  Stilolapsa dhe artikuj shkrimi.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3797 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SOFTWIN 

 

 
     

 

(511) 8  Brisqe të rrojes dhe teh për brisqet e rrojes.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3798 

(220) 15/08/2012 

(731) SOCIETE BIC 

14 rue Jeanne d`Asnières F-92110 Clichy, 

France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  EASYCLIC 

 

 
     

 

(511) 16  Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa mekanik, lapsa, maj lapsi, lapsa me 
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ngjyrë, stilolaps me majë shajaku për shkrim dhe ngjyrë, mbajtës të stilolapsave, majë pene, 

bojë shkrimi, fishekë ngjyrash, lapsa, mbushës për lapsa, nënvizues, shënues, shirit 

korrektues për letra shkrimi, lëngje konrrektuese, lapsa korrektuese, goma shlyese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3799 

(220) 15/08/2012 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH, 

 Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  Noctamid 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte për të ruajtur (prezervuar) shtazët dhe bimët, produkte për të ruajtur 

(prezervuar) produkte ushqimore.  

5  Medikamente, kimikate për mjekësi dhe higjienë, barrëra dhe preparate farmaceutike, 

llaçe pambuku, leshi dhe gazë për veshje, produkte për asgjësimin e kafshëve dhe bimëve, 

produkte për të mbrojtjen e kafshëve dhe bimëve, dezinfektues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3977 

(220) 15/08/2012 

(731) Pirelli & C.S.p.A. 

Viale Piero e Alberto Pirelli,25-Milan,, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  P ZERO 

 

 
     

 

(511) 9  Syze, size dielli, helmetë kunder goditjes gjatë lojrës së bejsbollit, helmeta për 

bicikleta, helmeta, helmeta për motociklistat, helmeta mbrojtëse, helmeta mbrojtëse për 

sport, helmeta të sigurisë, helmeta për shpëtimin e jetës.   

12  Goma, goma pneumatike, gjysmë-pneumatike dhe të ngurta për rrota të automjeteve, 

rrota për automjete, rrethore, barka, veqanërisht barka me erë, barka gome, barka me vela, 

barka me motor;kaike, lundër.  
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(210) KS/M/ 2008/3979 

(220) 15/08/2012 

(731) CHAUMET INTERNATIONAL 

S.A., 12, place Vendôme F-75001 PARIS , 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  CHAUMET 

 

 
     

 

(511) 3 Parfumeri, vajëra esenciale, kozmetikë, locione për flokë;pasta dhëmbësh 

9 Pajime dhe instrumente optike, syza, korniza për syze 

16 Instrumente shkrimi sic janë stilolapsa me majëpatroni, mbajtës I majeve të lapsit, 

mbajtës lapsash, lapsa, lapsa ball-point 

18 Lëkura dhe imitim lëkure, produkte të bëra nga këto jo të përfshira në klasët tjera lëkurë 

kafshë dhe gëzof, bagazh dhe valixhe;ombrella, cadra dielli dhe shkop për ecje;kamzhik 

dhe takëme kuajsh 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3980 

(220) 15/08/2012 

(731) IPSEN PHARMA S.A.S. 

, 65 Quai Georges Gorse  - 92100 

Boulogne-Billancourt,, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  DIPHERELINE 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, veterinare dhe sanitare; produkte dietitike për fëmijë dhe të 

sëmurë; leukoplaste, materiale për lidhje; materiale për mbushje të dhëmbëve dhe dyll 

dentar; dezinfektues; preparate për kontrollimin e barërave dhe insekteve të dëmshme.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3985 

(220) 15/08/2012 

(300) 934547  30/03/2007  IR 

(731) STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 

Polìgono Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n E-15142 ARTEIXO (A 

Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  STRADIVARIUS 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, produkte për rrojë, ujë tualeti, 

kaltërsues për lavanderi, niseshte për qëllime të lavanderisë; kemikale për gjallërimin e 

ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi); tampone pambuku për qëllime kozmetik; maska 
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bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të nxirjes; kolorantë 

dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; takëme kozmetik; 

depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal (parfumeri); buzëkuq; lapsa 

për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për flokë dhe ngjyra për thonjë; 

preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione kozmetike; losione për pas 

rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada për qëllime kozmetike; heqës 

të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll 

këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për qëllime kozmetike; shoqërues letre 

për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru aromatik; transfere decorative për 

qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë deti; lule të thata dhe erëza 

frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; preparate kozmetike për banjo; 

preparate për valëzimin e flokëve; preparate lavanderike; artikuj tualeti; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, produkte jo-mjekësore për 

kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman të fytyrës; produkte 

higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti; produkte për mbrojtje kundër diellit 

(preparate për rrezitje); ujë kolonje; sapunë deodorantësh; pluhur pudre talki.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose 

reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik i të dhënave, disqe inqizuese; makina 

dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë me 

monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për procesimin 

e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike kompjuterike; syza kundër 

shkëlqimit vërbues; zingjirë për pensne; këpucë për mbrotje kundër aksidentëve, rrezatimit 

dhe zjarrit; jelekë anti-plumbë; jelekë për notim dhe shpëtim; lenta kontakti; spango për 

pensne; masa të rrobaqepësve; lenta monokël; këllëfe për syze monokël dhe lenta kontakti; 

veshje dhe garderobë për mbrojtje kundër zjarrit; korniza për syza monokël dhe pensne; 

syze; syze dielli; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; rroba për 

zhytës; lenta plotësuese për pensne; kartela magnetike; kartela magnetike të identitetit; 

rroba për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume mbrojtëse për aviatorë; 

ditarë elektronik; pajisje elektrike për heqjen e grimit; aparate telefoni; peshore personale 

(aparate peshuese); busulla orientimi, aparate llogarish, helmeta mbrotjëse; tejqyrë; 

kronografë (aparate për incizimin e kohës së kaluar); lugë matëse; pedometra (pedometra); 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe optike; pasqyra (optike); mbiujës për larje dhe 

notim; dylbi; printerë për kompjuterë; tregues të temperaturës; instrumente që kanë syze; 

programe të lojëravce; pllejer me kaseta; lexues të barkodeve; fanarë magjikë dhe optik 

sinjalizues; llampa optike; xhama zmadhuese (optikë); makina për diktim dhe faturim; 

mekanizma për aparate që operohen në banak; gur peshe; bateri elektrike dhe galvanike; 

hekur elektrik; programe të incizuara kompjuterike; programe operative të incizuara 

kompjuterike; mausë (pajisje për procesimin e të dhënave); përkthyes xhepi elektronik; 

tranzistorë (elektronikë); termometra (jo për qëllime mjekësore); aparate për lojëra të 

përshtatur për përdorim vetëm me pranues televiziv; aparate të ndërkomunikimit; video 

kaseta; filma vizaimor të animuar; aparate për mësimdhënie; uoki-toki; publikime 

elektronike (të shkarkueshme); ora të rërës.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose të 
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flakura në të, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, gurë të çmuar; 

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra ornamentale dhe për kravata; kuti 

nga metale i çmuar për gjilpëra; këllëfe nga metali i çmuar për gjilpëra; unaza nga metali i 

çmuar për faculeta; vepra të artit nga metali i çmuar; unaza luksove për çelsa; medalje; 

moneda; artikuj argjendi (përpos takëmeve, pirun dhe lugë tavoline) (përpos thikave, 

pirunëve dhe lugëve); distinktivë nga metali i çmuar; ornamente nga metali i çmuar për 

këpucë dhe kapela; take-tuke nga metali i çmuar për duhanpirës; butone mansheta.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; ombrella për 

shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra për shalëbërës 

dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza për ombrella; 

portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme çelsash dhe këllëfe 

çelësash (produkte lëkure); çanta për dokumente; portofole, jo nga metali i çmuar; çanta 

shkolle; çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për bartjen e 

fëmijëve; çanta për blerje me rrotë (karrocë për blerje); kuti të lëkurës apo tabelave të 

lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar; kuleta; mbajtës të dokumenteve; kuti për artikuj 

tualeti; qafore për kafshë; spango të lëkurës; lidhëse të lëkurës; mbështjellëse për ombrella; 

mbulesë të shalës për kuaj; çanta shpineme një krah; batanije për kuaj; çanta shpine; këllëfe 

për muzikë; kapistër; çanta (në formë zarfi dhe çanta postieri) të bëra nga lëkura, për 

paketim; shala kalërimi.  

25  Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve ortopedike) 

dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo nga letra; 

shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për larje; qafore 

gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për foshnje; shalla; kësule; shallë; rripa 

(veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash nga leshi; 

shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme trikotazh; 

çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash (tabanë); 

thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; paje e 

femijës së sapolindur; manikotë, triko, dorashka pa gishta; veshore (veshje); shtroja të 

brendshme; kravata flutur; funda pareo (mbështjellës); shirita për duar për veshje; 

mbrojtëse fustani, kostuma për maskaradë; rroba për plazh; ballik kaskete (mbulesa për 

kokë).  

35  Shërbime reklamimi;menaxhim tregtar të biznesit;administrim të biznesit;funksione të 

zyrës;shërbime të shitjes në dyqane;shërbime të shitjes përmes rrjeteve globale 

kompjuterike, katalogjeve, postës, telefonit dhe shërbime të radio dhe televizionit të 

ndihmess në menaxhimin e biznesit apo funksioneve tregtare të një kompanie industriale 

apo tregtare;organizime të ekspozitave për qëllime tregtare apo reklaumese;shërbime 

promovimi të ofruara nga një kompani tregtare përmes kartelave të besnikërisë së 

konsumatorëve;ofrime të manekineve për reklamim dhe promovim të shitjes;publikime të 

teksteve reklamuese;veshje të dritareve të dyqaneve;shërbime të ndihmesës për operimin e 

kompanive tregtare si franshiza;demonstrim të mallrave;organizimeve të panaireve për 

qëllime tregtare apo reklamuese;promobime të shitjes (për tjerët);ankande publike, 

shërbime të promovimit dhe menaxhimit të qendrave tregtare;agjenci për import-

eksport;reklamime online në një rrjet kompjuterik;shërbime prokurorimi për tjerët (blerje e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese tjera);shërbime të abonimit të gazetave (për tjerët).  
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(210) KS/M/ 2008/3987 

(220) 15/08/2012 

(300) 263940  31/12/1962  IR 

(731) EXIDE TECHNOLOGIES SRL 

Rue de Florival 93 1390 Archennes, 

BELGIUM, BE 

(740)   

 
 

(540)  TUDOR 

 

 
     

 

(511) 9  Akumulatorët, pjesë dhe pajisjet për to.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3988 

(220) 15/08/2012 

(731) Skyonic Corporation 

23 Cicero Lane Austin, TX 78746 (US), US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SKYMINE 

 

 
     

 

(511) 1  Kemikale të përdorura në apo prodhuara nga trajtimi, filtrimi apo konvertimi i 

lëshimeve të centraleve elektrike.  

37  Instalimi dhe mirëmbajtja e paisjeve dhe sistemeve për trajtimin, filtrimin apo 

konvertimin e lëshimve të centraleve elektrike; ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave për 

trajtimin e lëshive të centraleve elektrike.  

40  Trajtimi I kimikaleve industriale dhe lëshimeve të centraleve elektrike; shërbime të 

konsulencës në fushën e trajtimit të kimikaleve industriale dhe lëshimve të centraleve 

elektrike; ofrimi I informatave në fushën e trajtimit të kimikaleve industriale dhe lëshimeve 

të centraleve elektrike. 

   

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/3990 

(220) 15/10/2008 

(300) 774200  16/01/2002  IR 

(731) Deutsche EXIDE GmbH 

Im Thiergarten 63654 Büdingen Germany, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Akumulatorë, bateri.  
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(210) KS/M/ 2008/4001 

(220) 15/08/2012 

(300) 781456  06/05/2002  IR 

(731) EDICIONES PRENSA Y VIDEO, S. 

L. Plaza de Las Navas, 11 E-08004 

BARCELONA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  PELUQUERIAS HAIR STYLES 

 

 
     

 

(511) 16  Libra dhe revista.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4002 

(220) 15/08/2012 

(300) 652641  01/02/1996  IR 

(731) FUNDACION GALA-SALVADOR 

DALI 

Pujada del Castell, 28-Torre Galatea E-

17600 Figueras (Girona), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  SALVADOR DALI 

 

 
     

 

(511) 3  Produkte parfumerie, bukurie dhe tualeti; produkte kozmetike, sapune, vajëra 

esenciale, locione për flokë, pastë dhëmbësh, antiperspirant, produkte kozmetike dushi.  

14  Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre dhe produkte të bëra nga këto materiale apo të 

flakura në to (të përfshira në këtë klasë), veqanërisht karficë, mansheta, kuti të cigareve, 

take-tuke nga metali I cmuar; artikuj argjendarie dhe imitime të tyre, gurë të cmuar, punë 

arti nga metalet e cmuara; mekanizma sahati, veqanërisht orë dore, orë muri të vogla, alarm 

për orë dhe pjesët e tyre, si dhe asesore (të përfshira në këtë klasë); mbajtës të shamive nga 

metali I cmuar.  

16  Libra, revista, materiale për libërlidhje, paketim nga kartoni, artikuj shkrimi, 

veqanërisht letër shkrimi, kalendar, libra për takime, albume për fotografi, kartolina 

përshëndetëse, letra loje, poster, materiale të printuara, piktura, litograf, stilolapsa me majë 

patroni, lapsa, stilolapsa, brusha për pikturim, materiale për artist, materiale për pikturim të 

cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera, peshë për të mbajtur letrat, prerëse letrash (gjëra 

për zyre); mbajtës të stilolapsave.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë 

klasë), lëkurë kafshe dhe gëzof, bagazh, valixhe, canta të cilat nuk janë të përfshira në 

klasët tjera, cant dore, canta udhëtimi, mbajtës dokumentesh, portofol, kuleta, canta për 

kartela (kuletë), canta të vogla,  cantë posteri nga lëkura, për paketim; kallëf (jo të 

përshtatura për produktet për të cilat ato janë të destinuara), komplet nga lëkura për 

udhëtim, rrojë dhe shkëlqim të këpucëve (zbrazët); takëm kuajsh, ombrella, cadra dielli dhe 

shkop për ecje.   

20  Mobilje, pasqyra, korniza për piktura (të përfshira në këtë klasë), nga druri, tapë, 

kallami, kallam sheqeri, shportaria, britë, kockat, fildishi, kocka balenash, guackat, qelibari, 

shkuma deti, zëvendësues për këro materiale apo nga plastika.   
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25  Veshje, mbathje dhe mbulesa për kokë, përfshirë të brendshme grash, të brendshme, 

kravatë, shallë.   

41  Show programet, zbavitje, organizimi I ekspozitave për qëllime kulturore; editimi I 

publikimeve, librave, revistave; ofrimi I objekteve muze.  

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2008/4003 

(220) 15/08/2012 

(300) 659890  24/07/1996  IR 

(731) FUNDACION GALA-SALVADOR 

DALI Pujada del Castell, 28-Torre Galatea 

E-17600 Figueras (Girona), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte parfumerie, veqanërisht parfume, ujë tualeti, ujë kolonje, esenca; sapunë 

me erë, sapune kunder djersitjes; produkte të rrojës, produkte kozmetike, veqnërisht 

kremra, locione tonike për fytyrë, trup dhe duar, produkte grimi, makijazh, produkte për 

mirëmbajtjen e thonjëve, përfshirë llak, produkte depilimi, deodorant personal, preparate 

për nxirje kozmetike, shampon, locione për flokë.   

14  Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre dhe produkte të bëra nga këto materiale apo të 

flakura në to (të përfshira në këtë klasë), veqanërisht karficë, mansheta, varëse, kuti të 

cigareve dhe take-tuke; artikuj argjendarie dhe imitime të tyre, gurë të cmuar, punë arti nga 

metalet e cmuara; mekanizma sahati, veqanërisht orë dore, orë muri të vogla, alarm për orë 

dhe pjesët e tyre, si dhe asesore jo të përfshira në klasët tjera.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4014 

(220) 15/08/2012 

(300) 506316  17/09/1986  IR 

(731) MATMA, S. A. 

54-64, calle Sant Lluc E-08912 

BADALONA, Barcelona, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, mbathje, mbulesa për kokë.  
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(210) KS/M/ 2008/4426 

(220) 12/01/2016 

(731) W.L. Gore & Associates GmbH 

Hermann-Oberth-Strasse 22 85640 

Putzbrunn, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Produkte dhe shërbime:  “Pëlhurë, tekstil i thurrur dhe tekstil jo-pëlhurë, fletë 

plastike e përfshirë në këtë klasë.”  

25  Produkte dhe shërbime:  “Rroba, mbulesa për kokë, veshmbathje, doreza, këpucë, 

çizme.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4570 

(220) 13/08/2012 

(300) 871990  18/11/2005  IR 

(731) INVISTA Technologies S.à.r.l. 

Kreuzackerstrstrasse 9, CH-9000, St. 

Gallen, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)  LYCRA 

 

 
     

 

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi;preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapune;produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, losione për flokë;pastë dhëmbësh 

22 Fije tekstili dhe fibra perimesh për përdorim në tekstil 

23 Fije dhe penjë për përdorim në tekstil 

24 Pëlhura 

25 Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë 
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(210) KS/M/ 2008/4577 

(220) 13/08/2012 

(300) 872485  18/11/2005  IR 

(731) INVISTA Technologies S.à.r.l. 

Kreuzackerstrstrasse 9, CH-9000, St. 

Gallen, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi;preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapune;produkte parfumerike, vajëra esencial, 

produkte kozmetike, losione për flokë;pastë dhëmbësh 

22 Fije tekstili dhe fibra perimesh për përdorim në tekstil 

23 Fije dhe penjë për përdorim në tekstil 

24 Pëlhura 

25 Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë 

 
 
 

(210) KS/M/ 2008/4589 

(220) 15/02/2016 

(731) Vitra Collections AG 

Klünenfeldstrasse 22 CH-4132 Muttenz, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Produkte dhe shërbime:  Mobilje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2010/186 

(220) 15/03/2010 

(731) HASAN HAJDARI BEC, KS 

(591) E kuqe, e bardhë, e zezë dhe e artë 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540) 
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(511) 32  Birrë/a  

 
 
 

(210) KS/M/ 2010/447 

(220) 11/05/2010 

(731) SOREMARTEC S.A. 

Findel Business Center, Complexe B, Rue 

de Tréves, L-2632 FINDEL, LU 

(740)  Avokat Xhevdet R. Rama 

Rr. ``Nene Tereze`` 29/ 1/2 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  KINDER PINGUÍ 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, surrogate i kafes; miell dhe produkte 

nga drithërat, buk, biskota dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; majë buke, majë pluhur 

për pjekurina; krip, senf; uthull, salcë (sikur shtesa); mëlmesa;akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2010/620 

(220) 14/08/2013 

(731) Kompania e sigurimit të Jetes 

"ILLYRIA life" sh.a. sheshi "Nëna Tereze" 

nr. 33, 10000 Prishtinë, KS 

(591) E zezë, e gjelbër dhe e bardhë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Marrja ne rrerzik e te siguruarit, broker i sigurimit, informata ne sigurime, 

konsultime rreth sigurimeve, marrja ne sigurimin e jetes.  
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(210) KS/M/ 2010/621 

(220) 14/08/2013 

(731) "ILLYRIA HOSPITAL" sh.p.k 

Sheshi "Nëna Terez" nr.33, 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Fatos Zajmi ``Ulpiana`` D-5, hy.  1, 

nr. 8. Prishtine , Republika e Kosoves. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Spital, asistence mjekesore, klinik per sherbime mjekesore, Infermjeri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2010/622 

(220) 17/05/2018 

(731) Kompania e sigurimit të Jetes 

"ILLYRIA HOSPITAL" sh.a. 

Sheshi "Nëna Terez" nr.33, 10000 Prishtinë, 

KS 

(591) E zezë, e gjelbër dhe e bardhë 

(740)  Fatos Zajmi ``Ulpiana`` D-5, hy. 1, 

nr. 8, Prishtine, Republika e Kosoves 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Sigurim i aksidenteve, përfshirëlëndimet induatriale dhe sëmundjet e 

profesionit;sigurim I shendetit, sigurim i mjeteve tokësore ( të ndryshme nga ato që lëvizin 

mbi shina);sigurim i mjeteve lëvizëse mbi shina mbulon dëmtimet ose humbjetnga mjetet 

lëvizëse mbi shina;siguimiI avionëve mbulon dëmtimet ose humbjet e pësuara nga mjetet 

ajrore;sigurimi i anijeve;sigurimiI mallravenë transport (përfshirë mallra, bagazhe dhe të 

gjitha lloje të tjera të sendeve);sigurim nga zjari dhe forcat e natyrës;sigurim i dëmtimeve të 

tjera të pasurisë;sigurim i përgjegjësive nga përdorimi i automjeteve; sigurim i 

përgjegjësive nga përdorimi i avionëve; sigurim i përgjegjësive për anijet; sigurim i 

përgjegjësive të përgjithshme;sigurim i kredive; sigurim i garancioneve;sigurim i humbjeve 

te ndryshme financiare, sigurim i mbrojtjes ligjore;sigurim i asistencës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2010/655 

(220) 13/07/2010 

(731) "INTERCOOP GROUP"sh.p.k. 

rr.Kadri Bajri nr.4, 30000-Pejë, KS 

(591) E bardhë, e kuqrremtë, e kuqe dhe e 

hirtë 

(740)  Bajram Binaku rr."Adem Jashari" 

b/28 30000 Pejë 
 

(540)   
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(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 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2010/1213 

(220) 24/12/2010 

(731) Weg S.A. Av. Prefeito Waldemar 

Grubba, 3300, Jaraguá do Sul, Santa 

Catarina, BR 

(591) E kaltër dhe e bardhë 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Motor elektrik per makina industriale dhe pjese per to; motor i perhershem 

magnetik dhe motor elektrik, perpos atyre per vozitje ne toke; motor elektrik; motor per 

pompa per perdorim komercial, industrial dhe per banesa per pjese per to; DC dhe motor 

sinkron dhe pjese per to; motor frakcional; motor elektrik te qendrueshem nda eksplozivit; 

motor elektrik me efektivitet te larte; motor elektrik per pune te renda dhe motor elektrik 

per perdorim te thjeshte; motora me voltazhe te ulet; motora me voltazhe te mesme; motora 

me voltazhe te larte; motor me rreth te rreshqitshem; motor me qart te shkurter (me kafaz); 

motor asinkron; kushineta; makina me bosht; stator (pjese e makines); spirale per makina; 

mbajtes i spirales; lyeres i rratheve (pjese e makines dhe motorit); ne rreth i vendosur 

motori elektrik me rryme alternative per makine; gjenerator elektrik, gjenerator me turbine 

dhe hidrogjenerator; njesi me frekuenca variable  

 
 
 

(210) KS/M/ 2011/583 

(220) 01/06/2011 

(731) Florim Gashi Rr. Adem Jashari #1, 

20000 Prizren, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 
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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  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2011/584 

(220) 01/06/2011 

(731) Florim Gashi Rr. Adem Jashari #1, 

20000 Prizren, KS 
 

(540)  ''NJERIUT NUK I JEPET RASTI 

I DYTË QË TË BËJË PËRSHTYPJEN E 

PARË 

 

 
     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, 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 
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14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2011/585 

(220) 01/06/2011 

(731) Florim Gashi Rr.Adem Jashari #1, 

20000 Prizren, KS 

 
 

(540)  ''YOU DON'T GET A SECOND 

CHANGE TO MAKE THE FIRST 

IMPRESSION" 

 

 
     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, 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  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike 
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21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2011/737 

(220) 14/07/2011 

(731) JOHNSON & JOHNSON (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  VILASTA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate fermaceutike per njerez.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2011/1100 

(220) 20/10/2011 

(300) 2011/33743  22/04/2011  TR 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, , UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)  iSHIFT 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan; produkte nga duhani; çakmak; shkrepsa; artikuj për duhanpirës   
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(210) KS/M/ 2011/1254 

(220) 12/12/2011 

(300) GB 2584821  16/06/2011  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare, duhan, produkte duhani; shkrepsa; çakmak; artikuj për pirësit e duhanit   

 
 
 

(210) KS/M/ 2011/1255 

(220) 12/12/2011 

(300) GB 2584822  16/06/2011  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare, duhan, produkte duhani; shkrepsa; çakmak; artikuj për pirësit e duhanit   

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/350 

(220) 05/04/2012 

(300) 010316644  05/10/2011  OH 

(731) Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AutoNomic 
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(511) 12  Automjete, pjesë dhe pjesë rezerve per to; te gjitha llojet e produkteve të 

ngjashme të cilat përfshihen në klasën 12  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/351 

(220) 05/04/2012 

(300) 010316677  05/10/2011  OH 

(731) Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DualNomic 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete, pjesë dhe pjesë rezerve per to; te gjitha llojet e produkteve të 

ngjashme të cilat përfshihen në klasën 12  

 
 
 

(210) KS/M/ 2012/378 

(220) 17/07/2013 

(300) 302011067997.5  15/12/2011  DE 

(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35  74172 Neckarsulm , DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  aparate dhe instrumente elektrike dhe elektronike (të përfshira në klasen 09) për 

përdorim në lëminë e telekomunikacionit, posaçërisht të telefonisë mobile, video telefon; 

rutere, facsimil aparate, litarë për surfim dhe modeme dhe pajisje për të njejtit, posaçërisht 

antena,  njësi për furnizim me energji elektrike dhe mbushëse, thasë, futrolla, bateri, 

mbushëse, sisteme për zhvillimin e bisedave përmes telefonit pa përdorimin e duarve, 

futrolla të përshtatëshme për përgaditjen e pajisjeve elektrike, mbajtëse për pajisje  dhe 

mbajtese për automjete duke përfshirë mbajtëse të mikrofonit; UMTS kartiela me të dhëna; 

USB-UMTS adapte; kartela për telefona për ushqimin dhe reprodukimin e të dhënave të 

cilat janë në lidhje me telekomunikacionin; dërgues për sinjale elektrike; smart kartela (me 

çark të instaluar të integruar), pri-paid kartela për telefona mobil, kartela për procedurat të 

mbushjes elektronike të aparatave elektrike ose elektronike; SIM-kartela; kartela të 

kodifikuara të identifikuara; kartela magnetike; kartela të kodifikuara; softuer kompjuterik; 

softuer kompjuterik i cili mund të hiqet nga interneti; PDA (asistenti personal digjital); 

tablet kompjuteri; aparate për rrjetin e telekomunikimit; softueri në kuptim drajveri për 

rrjetin telekomunikativ dhe aparate telekomunikative; softueri kompjuterik në  CD Rom, 

DVD; kartela memorike dhe  USB; SD kartela (kartela digjitale memorike sigurie); aparate 
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dhe instrumente elektrike dhe elektronike; aparate për xhirim, bartje dhe reprodukim i zërit 

dhe/ose fotografisë dhe/ose të dhënave të përpunuara elektronike dhe pajisje për to, 

posaçërisht TV aparate, projektore, radio paisje, internet radio pajisje, radio orë, video 

rekorder, DVD-plejer, DVD-rekorder, Blue-Ray plejer, CD rekorder, diktafon, analoge dhe 

digjital rekorder shirite, analog dhe digjital plejer, stereo pajisje, portabl stereo pajisje, 

portabl video plejer, portabl CD plejer,  aparate me tela ose pa tela për bartjen e zërit 

dhe/ose fotografisë dhe/ose të dhënave të përpunuara elektronike; zmadhuese, resiver, 

zmadhues zëri, CD plejer, të cilët gjithashtu mund të instalohen në automjete motorike; 

instalacione për pranim dhe paisje për transmetimin e zërit ose fotografisë dhe pjesë për të 

njejta, poaçërisht për pranimin satelit siç janë antenat, antenat satelitore, dekoder, modeme, 

shpërndarësit, shpërndarësit mikrovalorë, zmadhuesit, zmadhuesit e antenave, shpërndarësit 

bosh (të zbrazët), ngjitëse për antena kyçëse, sistemi i madh telekomunikativ (broadband), 

antena të brendëshme, kabllo për antena; futrolla dhe zmadhuese për portabel CD plejer; 

paisje bartëse digjitale elektronike, paisje gjepi digjitale elektronike, MP3 plejer dhe MP4 

plejer; bateri dhe paisje për mbushjen për aparate fotografike, kinematografike dhe optike, 

posaçërisht për kamera, kamkorder dhe video kamera; paisje për aparate dhe instrumente  

fotografike, kinematografike dhe optike, posaçerisht hard drajv për fotografi, kartela 

memorike, futrolla për kamera, bateri, korniza për  slajde, pëlhurë projektuese, mbajtëse 

trikëmbëshe për kamera; aparate dhe instrumente për bartjen, ndërprerjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin e elktricitetit, posaçërisht paisjet për mbushjen e 

baterive elektrike, bateri dhe akumulator elektik; paisje për aparate telefonike dhe sisteme 

telefonike, posaçërisht antena, paisje kuti mbushjeje, akumulator, sisteme për bisedime me 

telefonë pa përdorimin e duarve, mbajtëse, mbështjellëse dhe kuti; korniza digjitale për 

fotografi; paisje periferike kompjuterike  dhe paisje për të njejtat, posaçërisht tastatura, mi 

kompjuterik,  sfera lëvizese për mi, paisje për surfim, gjestik, konzole, timonb për lojra 

kompjuterike, paisje elektrike për krijimin e muzikës të cilat shfrytëzohen për kompjuter, 

tabele me lidhje, kartela memorike, tabela grafike, TV kartela për kompjuter, kartela 

zërimi, web kamera, CD rekorder, DVD rekorder, Blue-Ray rekorder; modem, kabllo për 

lidhje-kyçje, kartela kyçëse, USB kablla, zërues për kompjuter, hard drajvere, disk drajvere, 

USB drajvere, kartela rrjetë, paisje për leximin e kartelave, zmadhuese; paisje navigimi dhe 

paisje për të njejtat, posaçërisht antena, paisje për mbushje, bateri, mbajtëse të 

përshtateshme dhe kuti; llogaritës e bartëse dhe paisje për to, posaçërisht mbushëse, bateri, 

mbajtëse dhe kuti për llogaritëse bartëse; dëgjuese; set me mikrofon dhe zmadhuese për 

kokë; mikrofon; bartës të të dhënave të xhiruara dhe jo të xhiruara dhe bartësit  e xhiruar të 

informacioneve, të dhanave, fotografive dhe zërit posaçerisht CD-ve, DVD-ve, ¨Blue-

Ray¨disqeve, kartelave memorike, audio kasetave, video kasetave, DVD kasetave, shirita 

magnetike bartësit magnetik të të dhënave, mini disqeve; doreza elektrike të cilat janë të 

lidhura me ekranin e jashtëm ose monitorin dhe paisje për to, posaçërisht gjestik, konzola, 

zëruesit, sfera rrutulluese; paisje për mbrojtjen e paisjeve elektrike; alarme; drejtues nga 

largësia; stacione kohore; kabllo; aparate për transmetim nga largësia; makina automatike 

dhe mekanizma për aparate të cilët levizin me anë të monedhës metalike ose zhetonit; 

aparate elektrike për kontrollim; makina llogaritëse, kompjuter dhe paisje për të njejtit, 

bartësit e të dhënave duke përfshirë dhe softuer të cilët lexohen me ndihmën e makinave.   

35  shitja me pakicë dhe shumicë dhe/ose shërbimet e porositjeve me postë, duke përfshirë 

përmes internetit dhe/ose përmes programeve të blerjes përmes televizionit, lidhur me 

kompjuterët, dhe paisjet kompjuterike, softuer kompjuterik, elektrik, elektronik, bartesi i 
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zërit, bartesi i të dhënave , CD-e të inçizuara, DVD-e xhiruara, aparate multimediale, paisje 

multimediale, aparate telekomunikative, zgjedhje të produkteve të lartëpermendura për 

personat tjerë në kuptim të shitjes; zgjedhja e produkteve të lartëpermendura për të gjitha 

prezantimet; paraqitja e produketve për shitje me pakicë në media komunikative; publikimi 

i gjërave të shtypura (duke përfshirë edhe formen elektronike), për çëllime të reklamimit; 

marketingut direkt; publikimit direkt; përgaditja e reklamave; punimi i reklamave për të 

tjerët; radio dhe/ose publikimi televiziv; lajmërimi i publikimeve; dizajnimi faqeve për 

qëllime publikimi; marketing; publikime; marëdhënia me publikun; on-line publikime në 

rrjetin kompjuterik; publikimi përmes pllakatave; vendosja e reklamave për të tjërët; 

shpërndarja e materialit reklamues; shpërndarja e materialit reklamuese për të tjerët përmes 

internetit; „copy-writing“; promocione të shitjes (për të tjerët); publikimi i teksteve; 

publikimi me anë të postës; shpërndarja e materialit reklamues (flajra, prospekte, materialit 

të shtypur, shembujve); prezentimi i produkteve me qëllim shitjeje; prezentimi i produkteve 

dhe shërbimeve; shërbimet e publikimit dhe marketingut; hulumtimi i tregut; organizimi 

dhe përgaditja e ndodhive për marketing; kërkimi i sponzorëve; sponzorimi në formë 

publikimi; sigurimi i kontakteve për qëllime publikimi; publikimi në internet për të tjerët; 

huazimi i hapësirës reklamuese, përfshirë internetin; shërbimet e blerjes për të tjerët (blerja 

e produkteve dhe/ose shërbimeve për afarizëm për të tjerë); aukcionet dhe në internet; 

organizimi dhe/ose përfundimi i transakcioneve komerciale, për të tjerët, brenda kornizës së 

shitjes elektronike; përgaditja e kontratave, për blerjen e produkteve dhe shitjen e tyre 

dhe/ose ofrimi i shërbimeve, posaçërisht përgaditja e kontratave lidhur me 

telekomunikacionin, kontratave për furnizim me tone telefonike, ziles telefonike, kontrata 

për sigurimin e servisimit për riparim dhe mirëmbajtje, kontrata për furnizim me energji 

elektrike; mundesimi i parapagimit në publikime për të tjerët, posaçërisht parapagimi për 

gazeta; mundësimi i parapagimit në shërbimet telekomunikuese për të tjerët; analiza e 

shpenzimeve; shërbimet e krahasimit të çmimeve; mbledhja, sistematizimi, mirëmbajtja  

dhe/ose azhornimi i të dhënave në bazen kompjuterike; administrimi me bazen 

kompjuterike; shërbimet e përpunimit të të dhënave; shërbimet e administrimit me të dhëna; 

sigurimi me informacione afariste dhe konsultimi me konsumatorë; sigurimi i 

informacioneve  afariste; mbledhja dhe rregullimi i artikujve tematik  të ngjajshëm nga 

shtypi; rregullimi sistematik i të dhënave në bazen kompjuterike të të dhënave; 

administrimi dhe/ose mbledhja e bazes së të dhënave kompjuterike; shërbimet e përpunimit 

të urdhëresave administrative; përpunimi dhe përgaditja e çmimeve dhe informacioneve 

statistikore lidhur me shitjen dhe tregtinë; sigurimi i informacioneve për afarizmin, 

kryesisht sigurimi i informacioneve për tregun reklamues; konsultimet  e konsumatorëve; 

sërbimet e huazimit të makinave shitëse; shërbimet e huazimit të shtandeve për shitje; 

planifikimi, rregullimi dhe/ose zbatimi i masave për tërheqjen e konsumatorëve  dhe 

iniciativat për besueshmeri tek konsumatorët, posaçërisht kontakte, lëshimeve, vauchere 

dhe/ose skema të shpërblimeve; zbatimi i lotarive dhe/ose garimit, si iniciativa reklamuese; 

mundesimi i bonusit dhe/ose shpërblimit, si formë e besueshmerisë të konsumatorit me 

qellim marketingu te konsumatorëve me qellime të marketingut;  dhe/ose kujdesi për 

konsumatorë me mjete të publikimit përmres postes; shërbimet call center, kryesisht 

shërbimet e përkrahjes përmes linjave përbrenda kornizes të përpunimit administrativ të 

urdhëresave, pranimi i pyetsorit të konsumatorit dhe/ose ankesa përmes telefonit; 

kosultimet në kuptim të organizimit permes call center(qendrave thirrese);  shërbimet e 

punës call-center; pajisje huazimi dhe lizing për dyqane, të përfshira në klasen 35, kryesisht 
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huazimi me lizing i makinave dhe paisjeve për zyre, makinave shitëse automatike, arka 

regjistruese, hapësires reklamuese; shërbimet e mundësuara përmes rrjetit telekomunikativ, 

kryesisht shërbimet e sekretarisë.  

38  shërbimet telekomunikuese; shërbimet e telekomunikimit mobil; shërbimet e 

telekomunikimit; shërbimet e telekomunikimit postar; shërbimet e portalit në internet 

(shërbimet telekomunikative); shërbimet e telekomunikimit në rrjetin mobil (shërbimet 

telekomunikative); shërbimet e telefonisë fikse; mundësimi i çasjes  broadband 

telekomunikimi; shërbimet broadband; shërbimet e transmetimit televiziv; emitimi i 

programit radio për internet dhe televizion (telekomunikimi); mundësimi i çasjes në  

internet televiziv; ofrimi i shërbimeve të rrjetit, kryesisht huazimi i kohës për çasje në rrjete 

të të dhënave dhe bazen e të dhënave, posaçërisht çasja në internet; ofrimi i çasjes  dhe/ose 

komunikimi i të dhënave të furnizuara në bazen e të dhënave  përmes sistemit kompjuterik 

interaktiv, duke përfshirë forumet e këmbimit, info-forumet, dhe/ose posten elektronike; 

mundesimi i çasjes në sistemet për  porosi on-line ; sigurimi i hiper-linkeve, për të tjerët; 

shërbimet e teletekstit; bartja e porosive; informacione lidhur me komunikimin; shërbimet e 

këshillimit, informacione dhe shërbime të këshillimit në lëminë e telekomunikimit; sigurimi 

i informacioneve në kuptim të telekomunikimit dhe /ose shërbime telekomunikacioni; 

sigurimi i portalit të internetit; porositja e muzikës digjitale përmes telekomunikacionit; 

bartja e tekstit, porosive, informacioneve, zërit, fotografisë dhe/ose të dhënave  përmes 

transmetimit elektronik; shërbimet e porosive në rrjet; publikimi elektronik 

(telekomunikimi); huazimi i aparateve për telekomunikim, instalime dhe/ose instrumente; 

huazimi i aparateve për telekomunikim dhe/ose aparateve për transmetim të dhënave ose 

porosive ose marrjen e tyre;  sigurimi i çasjes  në internet dhe rrjete të tjera të komunikimit; 

sigurimi i çasjes së informacioneve në internet; sigurimi i çasjes në të dhënat në rrjetin 

kompjuterik; shërbimet lidhur me çasjen telekomunikative; huazimi lidhur me aparate 

telekomunikuese  dhe instalime; shërbimet e agjencioneve gazetareske, kryesisht krahasimi 

i analizave, azhurnimi dhe/ose furnizimi me informacione; shërbimet e përmiresuara, 

kryesisht shërbimet e telekomunikimit lidhur me shërbimet e rrjetit virtual, kryesisht 

shërbimet e porosive të shkurta  ose publikimeve në formen e shkruar ose formë akustike, 

kryesisht bartja e të dhënave lidhur me vendin, kalendarë ndodhi, rezultate sportive, 

publikime, publikime personale ose të pergaditura, garimi, porosi, last-minute oferta(oferta 

në minutin e fundit), shërbime lidhur me porosinë e ushqimit të shpejtë, taxi shërbime dhe 

orari i flutirimeve për aeroplanë, lajme në kuptim të tregtisë, politikes, mediave dhe 

telekomunikacionit, numrave në lotari dhe lëmi të tjera të ngjashme; shërbimet e siguruara 

përmes rrjetit telekomunikativ, kryesisht ndërmjetësimi i thirrjeve, thirrjet për konferencë; 

rregullimi dhe/ose furnizimi me informacione përmes  postes elektronike; telefon, faks, 

telex,  shërbimet e mbledhjes  dhe/ose  transmetimit; shërbimet e radio pejgjingut dhe/ose 

postes elektronike; sigurimi i shërbimeve të ndrrimit qendrorë për rrjetin elektronik 

komunikativ; huazimi dhe lizing përmbajtja për dyqane, të përfshira në klasen 38, kryesisht 

aparate dhe instalime telekomunikative, paisje për telekomunikim, aparate për dërgimin e 

porosive, faks aparate, telefon, telefoni mobile, modeme, telekomunikimi, transmisione, 

aparate radio dhe televizive.   

42  shërbime të dizajnit dhe zhvillimit të harduerit  dhe softuerit kompjuterik; programimi 

kompjuterik;  shërbimet e informacionit dhe/ose konsultimet në fushën teknologjisë 

informative, konsultimet në fushen e teknologjisë informative; shërbimet e keshillimit 

teknik në fushen e teknologjisë informative; shërbimet e programimit kompjuterik; 
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programimi i aparateve dhe paisjeve për përpunimin e të dhënave; ripërtërirja e bazës 

kompjuterike; shërbimet e konsultimit në kuptim tӕ harduerit kompjuterik; instalimit, 

azhurnimit dhe mirëmbajtjes së softuerit kompjuterik; përpunimi i të dhënave  dhe/ose 

administrimi për të tjerë (përfshirë në klasen 42), kryesisht administrimi i  serverit; 

shërbime të sigurimit të dhënave elektronike; shërbime dizajni të publikimeve të shtypura 

apo elektronike; përpunimi i fotografive digjitale (shërbimet e dizajnit grafik); azhurimi i 

faqeve të internetit; dizajni dhe mirëmbajtja e web faqeve për të tjerë; shërbimet e 

përkrahjes teknike për web faqe për të tjerë; shërbime inxhenjeringu në lëminë e  

telekomunikimit; shërbime të monitorimit teknologjik të sistemeve të rrjeteve të 

telekomunikacionit; informacione dhe këshillime lidhur me kompjuterët dhe/ose softuerin; 

informacione lidhurme kohen; huazimi i paisjeve për përpunimin e të dhënave, aparateve 

matëse; sigurimi i  platformes për internet; huazimi dhe lizing përmbajtja për dyqane, të 

përfshira në klasen 42, kryesisht paisje për përpunimin e të dhënave, softuer, pajisje 

periferike kompjuterike; shërbime të sigurimit përmes rrjetit të telekomunikimit, kryesisht 

raporti lidhur me kohen; shërbimet e përpunimit të dhënave dhe/ose administrimi me të 

dhëna për të tjerët, përkatësisht pasurimi i të dhënave elektronike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2013/77 

(220) 24/01/2013 

(731) INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MÓVEIS HENN LTDA RUA ALEGRE, 

812, CENTRO, MONDAÍ, SANTA 

CATARINA, BR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  HENN 

 

 
     

 

(511) 20 Orendi, pasqyra, korniza fotografish;artikuj (te përfshira në klasat 

tjera) prej druri, tape, xunkthit, kallami,  briri kafshësh,kocke,fildishi,eshrash balene, 

, guaskash, qelibari, sedefi, meerschaum dhe  zëvendësues të të gjitha këtyre materialeve, 

ose te materialeve  plastike 

 
 
 

(210) KS/M/ 2015/1390 

(220) 24/12/2015 

(731) Stulz GmbH Holsteiner Chaussee 283 

22457 Hamburg, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  STULZ 

 

 
     

 

(511) 11  Paisje për ngrirje, lagështim, delagështim, nxemje, prodhim avulli dhe ventilim; 

aparate për prodhim të ujit të ftohtë dhe të nxehtë; aparate për furnizim me ajër të freskët; 

aparate për ruajtjen e nxehtësisë; njësi për kondicionim të ajrit; çiller uji (për ftohje); 

aparate për ventilim, nxehje dhe kondicionim të ajrit (mirëmbajtës i flokëve).    
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(210) KS/M/ 2017/388 

(220) 30/03/2017 

(731) Arben Bërbatovci, KAN SHPK 

Objekti Afarist, Fshati Ndërkombëtar, 

Veternik, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  KAN 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, prodhime te shpezëve; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime te 

konservuara, të thata dhe të gatuara; xhelatine, kompote; vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi; vajrave dhe yndyrna.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitjet e bëra 

nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, shurupe; maja, sode buke; kripë, 

mustard; uthull, salcat (condiments); ereza.  

32  Birra; uje me gaz dhe pa gaz dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije.  

43  Sherbime te ofrimit te ushqimit dhe pijeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1063 

(220) 25/08/2017 

(731) YILDIZ HOLDİNG A.Ş 

Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak 

No:6/1 Üsküdar Istanbul TURKEY, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  BİSKREM 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vaferë, kek (gurabia) .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1064 

(220) 25/08/2017 

(731) YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak 

No:6/1 Üsküdar Istanbul TURKEY, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

Kodra e Diellit, Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  HALLEY 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vaferë, kek (gurabia)   
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(210) KS/M/ 2017/1065 

(220) 25/08/2017 

(731) YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak 

No:6/1 Üsküdar Istanbul TURKEY, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  ÜLKER CLIP 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vaferë, kek (gurabia  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1066 

(220) 25/08/2017 

(731) YILDIZ HOLDİNG A.Ş. 

Kısıklı Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak 

No:6/1 Üsküdar Istanbul TURKEY, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vaferë, kek (gurabia) .  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1193 

(220) 02/10/2017 

(731) Dunlop International Limited 

Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, 

 Dorking Road, Leatherhead 

 Surrey, KT22 8JB, UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  DUNLOP 

 

 
     

 

(511) 1  Ngjitës industrial; ngjitës me bazë uji për përdorim industrial; ngjitëse të tretshme 

për përdorim industrial; ngjitëse me bazë tretëse për përdorim industrial; kimikalje për 

përdorim industrial. 
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(210) KS/M/ 2017/1194 

(220) 02/10/2017 

(731) Dunlop International Limited 

Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, 

Dorking Road, Leatherhead  Surrey, KT22 

8JB, UK 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Ngjitëse industriale; ngjitës me bazë uji për përdorim industrial; ngjitëse të 

tretshme për përdorim industrial; ngjitëse me bazë tretëse për përdorim industrial; kimikalje 

për përdorim industrial.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1195 

(220) 02/10/2017 

(300) 016540759  31/03/2017  EU 

(731) MIRAGE GRANITO CERAMICO 

S.P.A. Via Giardini Nord, 225 

 41026 Pavullo nel Frignano (MO), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  INFINITY 

 

 
     

 

(511) 19  Pllaka nga keramika, pllaka nga porcelani dhe nga të punuara nga balta; pllaka 

nga keramika; pllaka të punuara nga porcelani dhe balta; pllaka jo nga metali; shtresa muri 

jo nga metali; shtresa për muret e banjos jo nga metali; shtresa për muret e kuzhinës jo nga 

metali”.   

20  Shtresa për tavolina pune; shtresa tavoline; shtresa banaku për kuzhinë; shtresa që 

përdoren për lavamane; rafta muri; rafta të mobiljeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1196 

(220) 02/10/2017 

(300) 016540701  31/03/2017  TR 

(731) MIRAGE GRANITO CERAMICO 

S.P.A. Via Giardini Nord, 225  

 41026 Pavullo nel Frignano (MO), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  MIRAGE 
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Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(511) 20  Shtresa për tavolina pune; shtresa tavoline; shtresa banaku për kuzhinë; shtresa që 

përdoren për lavamane; rafta muri; rafta të mobiljeve”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1197 

(220) 02/10/2017 

(731) Emco spol. s r.o. Türkova 2319/5b, 

149 00 Praha 4, Czech Republic, CZ 

(591) E bardhe, e kuqe 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash, bukë, biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, mjaltë; melasë, tharmë, 

pluhur gatimi; krypë, mustardë, uthull, salca; erëza; akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1198 

(220) 03/10/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  GO! TABS 

 

 
     

 

(511) 3  Gargarë jo medicinal për gojë, shpërlarës goje, pasta për dhëmbë dhe freskues të 

frymëmarrjes, të gjitha jo medicinale.  

30  Tableta jo-medicinale për freskimin e frymëmarrjes.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1199 

(220) 03/10/2017 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  VERION 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.   
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(210) KS/M/ 2017/1200 

(220) 03/10/2017 

(731) Drushtvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi LINKER GROUP DOO Tetovo 

ul.”Kiro Ristoski – Drnc” br. 100/B 

1200 Tetovo, R.Macedonia, MK 

(591) vjollce,e verdhe,e bardhe. 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Pëlhurat apo facoleta të ngopura me vajra për qëllime kozmetike ose të tualeteve, 

pëlhurat ose facoleta të ngopura me locione (kremra) për qëllime kozmetike ose të 

tualeteve; përgatitjet për heqjen e makiazhit; pastrues për qëllime higjienike intime 

personale, jo mjekësore; lecka fshirëse kozmetikë te para-lagura; lecka fshirëse që 

përfshijnë preparatet e pastrimit  

5  pelenat e foshnjave [pelenat] / pecetat e foshnjave [pelenat]; peceta-brekë për foshnje 

[pelana-brekë] / pelena-brekë të foshnjave / peceta të foshnjave; pelena për kafshët 

shtëpiake; peceta për mospërmbajtje / pelena për mospërmbajtje; Peshqir sanitar; lecka 

fshirëse me antiseptik të ngopur; lecka fshirëse mjekësore te ngopura; lecka fshirëse për 

përdorim mjekësor;  

35  Reklamim; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet 

në eksport-import dhe shërbime me shumicë dhe pakicë me: Pëlhurat apo facoleta të 

ngopura me vajra për qëllime kozmetike ose të tualeteve, pëlhurat ose facoleta të ngopura 

me locione (kremra) për qëllime kozmetike ose të tualeteve; përgatitjet për heqjen e 

makiazhit; pastrues për qëllime higjienike intime personale, jo mjekësore; lecka fshirëse 

kozmetikë te para-lagura; lecka fshirëse që përfshijnë preparatet e pastrimit; pelenat e 

foshnjave [pelenat] / pecetat e foshnjave [pelenat]; peceta-brekë për foshnje [pelena-brekë] 

/ pelena-brekë të foshnjave / peceta të foshnjave; pelena për kafshët shtëpiake; peceta për 

mospërmbajtje / pelena për mospërmbajtje; Peshqir sanitar; lecka fshirëse me antiseptik të 

ngopur; lecka fshirëse mjekësore te ngopura; lecka fshirëse për përdorim mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1201 

(220) 03/10/2017 

(731) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

Via Palermo 26/A, 43100 Parma, IT 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  NEXTHALER 

 

 
     

 

(511) 10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë, 

sy dhe dhëmbë artificial; artikuj ortopedik, materiale për qepje.  
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(210) KS/M/ 2017/1202 

(220) 03/10/2017 

(731) Orkin Expansion, Inc. 105 North 

Market Street, #1106 Wilmington, Delaware 

19899, US 

(591) E kuqe dhe e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Shërbimet e kontrollit të insekteve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1203 

(220) 03/10/2017 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591) E bardhë, e zezë,e gjelber, e gjelbert e 

erret. 

(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/ 2017/1204 

(220) 03/10/2017 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591) E bardhë, e zezë, portokalli e 

ndritshme, portokalli e erret. 

(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/ 2017/1205 

(220) 03/10/2017 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591) E bardhë,e zezë, e kuqe e erret. 

(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 
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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/ 2017/1206 

(220) 03/10/2017 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(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/ 2017/1208 

(220) 03/10/2017 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591)  E bardhe, e zeze, e kalter e ndritshme, 

e kater e erret  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(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/ 2017/1210 

(220) 04/10/2017 

(731) N.SH.’’PRAXIS PHYSIOTHERAPY 

CENTER’’ PRISHTINË/Rr,,Bajram 

Bahtiri,, 59 E, KS 

(591)  E bardhe, e zeze. 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë 
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(210) KS/M/ 2017/1211 

(220) 04/10/2017 

(731)   ,,Mia 1,,shpk Prishtinë Rr,,Thimi 

Mitko ,,47A, KS 

(591) E kaft, e verdhe e qelur. 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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

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

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

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1212 

(220) 04/10/2017 

(731) M & SILLOSI sh.p.k. 

Xërxë, 21000 Rahovec, Kosova, KS 

(591) Bardhe, kuqe dhe e verdhe. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; drithëra, misër, grurë, 

mielli dhe gatitjet prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; 

tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   
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(210) KS/M/ 2017/1213 

(220) 04/10/2017 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  REGENT 

 

 
     

 

(511) 18  Çantat e udhëtimit, çantat të rrobave, valixhet, portofolat, valixhet diplomatike, 

çantat e dorës, blloqe xhepi, çanta të mbrëmjes prej lëkure ose tekstili, çantat pa rrip, çantat 

e mëdha,  çantat atletike, çantat e fluturimit, çantat e kampimit, çantat e plazhit, çantat e 

këpucëve, çantat e pelenave, çantat kozmetike që shiten te zbrazëta, kuti tualeti që shiten të 

zbrazëta, çantat e shkollës, krahoshe, çanta të mesit, ombrellat, kuletat, kuletat e vogla, kuti 

të biznes kartelave, kuti kompjuterësh, kuti të kredit kartelave, çanta çelësash, kuleta të 

monedhave të vogla.  

39  Shërbime agjencish për rezervim udhëtimesh; aranzhime dhe rezervime të udhëtimeve 

dhe turneve tokësore, detare dhe ajrore; marrja me qira e aeroplanit; sigurim i informacionit 

mbi udhëtime; dhënie me qira të makinave; shërbime agjencish për dhënie me qira të 

makinave.  

43  Rezervime dhe shërbime të agjencive rezervuese për akomodim në hotele; aranzhime 

dhe rezervime të akomodimit dhe të objekteve për takime, seminare, konferenca dhe 

ekspozita  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1214 

(220) 04/10/2017 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SYSTANE ULTRA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike oftalmike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1215 

(220) 04/10/2017 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MAXITROL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike oftalmike  
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(210) KS/M/ 2017/1216 

(220) 04/10/2017 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TOBRADEX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike oftalmike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1217 

(220) 04/10/2017 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TOBREX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike oftalmike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1218 

(220) 04/10/2017 

(731) NOVARTIS AG 

4002 BASEL, Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MAXIDEX 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike oftalmike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1219 

(220) 04/10/2017 

(731) MARAKLI T'KERREVE sh.p.k. 

Rr. Adrian Krasniqi Nr.21, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MARAKLI 
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(511) 12  Automobila, makina udhëtarësh, kombi, kamionë të lehtë, kamioneta pikap, 

autobusë, makina për gara, makina-frigoriferë, makina sportive, traktorë për qëllime 

bujqësore, pjesë dhe aksesorë për automobila, amortizatorë për automobila, frerë për 

makina, ndërrues shpejtësish për makina tokësore të transportit, motorë për makina 

tokësore të transportit, goma automobilash, karroca për persona me aftësi të kufizuara, 

parashuta, lundra (barka dhe anije), aeroplanë, motoçikleta, biçikleta, karroca për foshnja  

16  Letra, stilografat, stilolapsat, lapsat, flamujt prej letre  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat, 

rozeta, distinktivë, stema  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1220 

(220) 04/10/2017 

(731) MARAKLI T'KERREVE sh.p.k. 

Rr. Adrian Krasniqi Nr.21, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(591) Kuqe dhe zeze 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobila, makina udhëtarësh, kombi, kamionë të lehtë, kamioneta pikap, 

autobusë, makina për gara, makina-frigoriferë, makina sportive, traktorë për qëllime 

bujqësore, pjesë dhe aksesorë për automobila, amortizatorë për automobila, frerë për 

makina, ndërrues shpejtësish për makina tokësore të transportit, motorë për makina 

tokësore të transportit, goma automobilash, karroca për persona me aftësi të kufizuara, 

parashuta, lundra (barka dhe anije), aeroplanë, motoçikleta, biçikleta, karroca për foshnja  

16  Letra, stilografat, stilolapsat, lapsat, flamujt prej letre  

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat, 

rozeta, distinktivë, stema  

35  Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës.  
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(210) KS/M/ 2017/1221 

(220) 05/10/2017 

(731) Beni Impex Shemsi Hasani  

RR. Nëna Terezë Fushë Kosovë, KS 

(740)  Beni Impex Shemsi Hasani  

rr. Nëna Terezë Fushë Kosovë  

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, caji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioca, sagu, kafja artificiale: mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbësirat, akulloret: mjalta, melasa: tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa,mustarda: uthulla,salcat (mëlmesat): erëzat: akulli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1222 

(220) 11/05/2017 

(731) “Extra Fruit Fillings” Sh.p.k.   

Lagjia Arbanë Zona Industriale, pn 20000 

Prizren, Kosovë, KS 

(591) E bardhe,e portokallt, e verdhe, e 

kuqe, e zeze. 

(740)  Avokat Kushtrim Muqaj B.I.  

Ndue Përlleshi, Lin P. Bll. 4/16-1 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(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/ 2017/1223 

(220) 05/10/2017 

(731) Extra Fruit Fillings” Sh.p.k.  Lagjia 

Arbanë Zona Industriale, pn 20000 Prizren, 

Kosovë, KS 

(591) E verdhe,e zeze,e bardhe,e kaft,e 

portokallt. 

(540)   
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(740)  Avokat Kushtrim Muqaj B.I. 

Ndue Përlleshi, Lin P. Bll. 4/16-1 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

     

 

(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/ 2017/1224 

(220) 05/10/2017 

(731) “Extra Fruit Fillings” Sh.p.k.   

Lagjia Arbanë Zona Industriale, pn 20000 

Prizren,Kosovë, KS 

(591) E verdhe,e zeze,e bardhe,e kaft,e 

portokallt. 

(740)  Avokat Kushtrim Muqaj B.I. 

Ndue Përlleshi, Lin P. Bll. 4/16-1 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(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/ 2017/1225 

(220) 05/10/2017 

(731) Extra Fruit Fillings” Sh.p.k.   

Lagjia Arbanë Zona Industriale, pn 20000 

Prizren,Kosovë, KS 

(591) E verdhe,e zeze,e bardhe,e kaft,e 

portokallt. 

(740)  Avokat Kushtrim Muqaj B.I. 

Ndue Përlleshi, Lin P. Bll. 4/16-1 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   
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(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/ 2017/1226 

(220) 05/10/2017 

(300) 2017-294  18/04/2017  LI 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  TRUEDEPTH 

 

 
     

 

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

kompjuter 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; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; 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, televizione, 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, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; 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 instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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 
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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; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; 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 të instalimit e konfigurimit, 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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 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 mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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; 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 
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dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1227 

(220) 05/10/2017 

(731) Diageo Brands B.V Molenwerf 12 

1014 BG Amsterdam, The Netherlands, NL 

(591) E kuqe, e verdhe 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1228 

(220) 05/10/2017 

(731) ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Skënderbeu Dyrrah 

 

 
     

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1229 

(220) 05/10/2017 

(731) ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri, AL 

(591) e zezë, e artë, e kuqe, ngjyrë floriri, e 

(540)   
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bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1230 

(220) 06/10/2017 

(731) ROBERTO CAVALLI S.P.A. 

PIAZZA SAN BABILA,  3 20122  

MILANO, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  CAVALLI 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike me përjashtim të birrës; uzo (raki greke); aperitivë, arak (pije 

alkoolike Aziatike) brendi; kurakao (liker nga lëvozhga e thartuar e portokallit); pije 

alkoolike të destiluar; xhin; verë molle (cider); kirsh (raki nga qershitë); likere; pije nga 

mjalti; liker mente; raki dardhe; pije të përziera alkoolike që nuk e kanë bazën nga birra; 

alkool nga orizi; rum; sake (raki nga orizi – pije japoneze); pije alkoolike; vermut; votka; 

uiski; pije alkoolike të hidhura; esencat alkoolike; ekstrakte alkoolike; pijet alkoolike që 

përmbajnë fruta; pije alkoolike, përkatësisht, digestive (të cilët ndihmojnë tretjen e 

ushqimit; ekstrakte frutash alkoolike; pije nga mjalti  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1231 

(220) 06/10/2017 

(300) 103657.8  07/04/2017  DE 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Straße 1, 76185  Karlsruhe, 

Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)  SEINZ 
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5 10000 Prishtinë 
 

(511) 3  Përgatitje zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; Përgatitje 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapunë; Parfumë; Vajra eterialë; Artikuj 

kozmetike; Locionë për flokë; Pasta dhëmbësh; Shami letre të ngopura me vajra esencialë, 

për përdorim kozmetik; Shami të njomura (të përfshira në klasën 3); Vajra; Locionë; 

Kremra; Pudra për pluhurosje; Përgatitje për banjë (jo me ilaç-); Xhelra për dushe; Kremra 

për fytyrë, lëkurë dhe trup; Përgatitje dhe trajtime për flokë; Përgatitje për pas rroje; Eau de 

Toilettes; Xhelra rroje; Shkumë rroje; Kremra për para-rroje; Krem rroje; Shkopinj për 

rroje; Shpërlarës të gojës, jo me ilaç; Produkte kozmetike për largimin e qelizave të 

vdekura nga sipërfaqja e lëkurës; Përgatitje për depilim; Takëme kozmetike; Ujë mineral 

për qëllime kozmetike; Përgatitje për largim makjazhi; Gurë shapi [regjësa]; Kundradjersë 

[artikuj tualeti]; Vajra esencialë aromatik; Spraj për freskim frymëmarrje; Esenca eteriale; 

Artikuj kozmetikë për vetull; Lapsa për vetull; Kripëra banjoje, jo për qëllime mjeksore; 

Përgatitje kozmetike për banjo; Bojra për mjekër; Dyll për mustaqe; Gurë shtufi; Kremra 

për zbardhje të lëkurës; Përgatitje zbardhuese [çngjyruesa] për qëllime kozmetike; 

Deodorantë për përdorim personal (artikuj parfumerie); Sapun deodorant; Dru aromatik; 

Aromatizues të thatë për parfumimin e të linjtave; Ujë parfumi; Tretësirë ujore e hipoklorit 

natriumit përdorur si dezinfektues apo agjent zbardhimi; Dyll depilimi; Ngjyruesa për 

qëllim tualeti; Bojra kozmetike; Leckë xhamash; Bojra flokësh; Spraj floku; Shampo; 

Kremra kozmetikë; Përgatitje kozmetike për kujdes të lëkurës; Vaj jasmine; Ngjitësa për 

fiksim të flokëve falls; Ngjitësa për qëllime kozmetike; Ngjitësa për fiksim të qerpikëve 

fals; Eau de Cologne; Artikuj kozmetikë; Lapsa kozmetikë; Thonjë fals; Qerpikë fals; Vaj 

livandoje; ujë livandoje; buzëkuqë; Locionë për qëllime kozmetike; Përgatitje për makjazh; 

Qumësht bajameje për qëllime kozmetike; Vaj bajameje; Sapun bajameje; Lecka të 

ngopura me një detergjent për pastrim; Misk [parfumë]; Llak për thonj; Përgatitje kujdesi 

për thonj; Neutralizuesa për flokë me onde të përhershme; Vajra për qëllime tualeti; Vajra 

për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi; Përgatitje për valëzim floku; Vajra për 

parfumë dhe aromatizues; Parfumë; Pasta për rripa për mprehje brisku; Mendër për 

parfumë; Esencë mendre [vaj esencial]; Aromatizuesa për pije [vajra esencialë]; Lëmuesa 

proteze; Pomada për qëllime kozmetike; Lule të thata dhe errëza [aromatizues]; Përgatitje 

për pastrim në të thatë; Përgatitje për rroje; Sapun rroje; Locionë për pas rroje; Përgatitje 

për tymim [parfume]; Shkopinj temjani; Qumësht për pastrim për qëllime tualeti; Agjentë 

pastrimi për qëllime shtëpiake; Përgatitje për pastrim protezash; Zumpare; Përgatitje 

kozmetike për qëllim hollimi; Pudër për makjazh; Maska bukurie; Krem këpuce; Sapun 

antidjersë; Sapun për djersitje të këmbës; Përgatitje për bllokim të rrezeve të diellit [artikuj 

kozmetikë]; Pudër talk, për përdorim në tualet; Artikuj kozmetikë për kafshë; Shampo për 

kafshët shoqëruese [përgatitje  për kashaisje jo me ilaç]; Artikuj tualeti; Sapun tualeti; Ujë 

tualeti; Shami letre të ngopura me locionë kozmetikë; Vazelinë për qëllime kozmetike; 

Përgatitje për lavanderi; Peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; Mbushje pambuku për 

qëllime kozmetike; Shtupa pambuku për qëllime kozmetike; Zbutësa rrobash për përdorim 

në lavanderi; Përgatitje kozmetike për qerpikë; Bojë për qerpikë-vetulla; Xhelra zbardhues 

për dhëmbë; Kalkimi zbukurimi për qëllime kozmetike; Vajra esencialë prej limoni; shami 

të njomura të ngopura me produkte kozmetike;  

5  Përgatitje farmaceutike dhe veterinare; Përgatije higjene për qëllime mjeksore; Përgatitje 

dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; Ushqim për foshnje (formula për foshnje); 

Leukoplastë, materiale për fashatim; Fashime, mjeksore; Material për mbushje dhëmbi, dyll 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

60 

 

dentar; Dezinfektantë; Përgatitje për shkatërim të kafshëve të dëmshme; Këpurdhëvrasësa; 

Herbicide; Përgatitje mjeksore për qëllime hollimi; Ndihmësa për qëllime hollimi; Alkol 

mjeksor; Alkol për qëllime farmaceutike; Anastezikë; Antibiotikë; Paraziticide; 

Antiseptikë; Pambuk antiseptik; Ndrydhës oreksi për qëllime mjeksore; Barna për qëllime 

njerëzore; Barna për qëllime veterinare; Barna për qëllime dentare; Pambuk aseptik; Lapsa 

kaustikë; Larës sysh për qëllime farmaceutike; Kripëra banje për qëllime mjeksore; 

Përgatitje për banjë për qëllimje mjeksore; Përgatitje terapeutike për banjo; Përgatitje 

bakteriale për përdorim mjeksor dhe veterinar; Përgatitje bakteriologjike për përdorim 

mjeksor dhe veterinar; Balsamë për qëllime mjeksore; Përgatitje balsamike për qëllime 

mjeksore; Pambuk për përdorim mjeksor; Sedativë; Prëgatitje biologjike për qëllime 

mjeksore; Përgatitje biologjike për qëllime veterinare; Barna pastrues; Lapsa hemastatikë; 

Sheqerka, me ilaç; Përgatitje kimiko-farmaceutike; Kontraceptivë kimik; Përgatitje kimike 

për diagnozën e shtatzanisë; Përgatitje kimike për qëllime mjeksore; Përgatitje kimike për 

qëllime farmaceutike; Përgatitje kimike për qëllime veterinare; Peshqirë higjenikë; 

Deodorantë për veshje dhe tekstile; Deodorantë, ndryshe nga ato për njerëz ose për kafshë; 

Dezinfektantë për qëllime higjene; Detergjentë për qëllime mjeksore; Lëndë dietike për 

qëllime mjeksore; Pije dietetike të përshtatura për qëllime mjeksore; Ushqime dietike për 

qëllime mjeksore; Ilaçe për qëllime mjeksore; Përgatitje albuminoze për qëllime mjeksore; 

Enzima për qëllime mjeksore; Enzima për qëllime veterinare; Përgatitje prej enzime për 

qëllime mjeksore; Glukozë për qëllime mjeksore; Çamçakëzë për qëllime mjeksore; Rripa 

për peceta higjenike [peshqirë]; Ngjitësa për proteza; Leukoplastë ngjitës me ilaç; Çajra 

bimësh; Ilaçe për djersitje të këmbëve; Ilaçe për djersitje; Hormone për qëllime mjeksore; 

Brekë, thithëse, për mospërmbajtjet; Ilaçe kundër insekteve; Myshk Irlandez për qëllime 

mjeksore; Kapsula për ilaçe; Çamçakëzë për qëllime mjeksore; Germicide; Kompresa; 

Lapsa për kokëdhimbje; Tretësira për lente kontakti; Tretësa për largim të leukoplastëve 

ngjitës; Locionë për qëllime farmaceutike; Përgatitje për freskim të ajrit; Përgatitje për 

pastrim të ajrit; Pije qumështi të maltuara për qëllime mjeksore; Qumësht bajameje për 

qëllime farmaceutike; Pije medicinale; Infuzionë bimësh medicinale; Përgatitje medicinale 

për rritje floku; Çaj medicinal; Bimë medicinale; Ujë deti për banjo medicinale; Yndyrna 

qumështi; Kilota për menstruacione; Fashatim për menstruacione; Mentol; Artikuj për 

kokëdhimbje; Shtesa minerale ushqimore; Ujra mineral për qëllime mjeksore; Kripëra uji 

mineral; Përgatitje për trajtimin e djegieve; Përgatitje për kallo; Përgatitje që ndihmojnë 

daljen e dhëmbëve; Brekë higjenike; Baltë për banjo; Baltë medicinale; Përgatitje për 

mbrotje nga mola; Letër për mbrotje nga mola; Larësa goje për qëllime mjeksore; Shtesa 

ushqimore; Vajra medicinalë; Përgatitje kundra parazitëve; Pilula për qëllime farmaceutike; 

Mendër për qëllime farmaceutike; Mbushje për rrëgjyl; Shirita ngjitës për qëllime 

mjeksore; Përgatitje farmaceutike; Përgatitje farmaceutike për trajtim të zbokthit; Përgatitje 

farmaceutike për kujdes të lëkurës; Fenol për qëllime kozmetike; Pilula për qëllime 

farmaceutike; Përgatitje antikriptogamike; Përgatitje të elementëve gjurmues për përdorim 

njerëzor; Përgatitje për sterilizim; Shkopinj tymues; Përgatitje tymuese për qëllime 

mjeksore; Përgatitje pastrimi për lente kontakti; Kuti barnash, të mbartshme, të mbushura; 

Kripëra amoniaku; Vaj kastori për qëllime medicinale; Pomadra për qëllime farmaceutike; 

Hape të klorur amonit; Kripëra për qëllime mjeksore; Kripëra për banjo uji mineral; Banjo 

oksigjeni; Barna gjumi; Çajra për hollim për qëllime mjeksore; Shurupra për qëllime 

farmaceutike; Pjesë me material absorbues për higjenë të femrës [higjenike]; Pomadra për 

djegie nga dielli; Përgatitje farmaceutike për trajtim të djegies nga dielli; Shtresa 
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absorbuese mbrojtëse prej kullimit të gjirit; Shirita testues për qëllime mjeksore; Ujë 

termal; Tinktura për qëllime mjeksore; Shami letre të ngopura me locionë farmaceutikë; 

Larësa vagine për qëllime mjeksore; Vazelinë për qëllime mjeksore; Kuti të ndihmës së 

shpejtë, të mbushura; Tretësa për qëllime mjeksore; Përgatitje prej vitamine; Lapsa për 

kallo; Mbushje pambuku për qëllime mjeksore; Peceta për mospërmbajtje; Sapunë me ilaç; 

Sapunë dezinfektues; Shami të njomura të ngopura me një locion farmaceutik; gurë rroje 

antiseptikë;  

8  Vegla dore që operojnë me dorë; Komplet thikash; Armë brezi, ndryshe nga armët e 

zjarrit; Brisqe dhe ruajtësa (elektrikë dhe jo-elektrikë); Tehe brisqesh; Brisqe; Komplet 

thika-lugë-pirunj, në veçanti për fëmijë, duke përfshirë ato prej plastike; Prerëse thonjsh 

elektrike ose jo-elektrike për bebe; Lugë me ndjeshmëri ngrohje; Makina për heqje mjekre; 

Hekura (duke përjashtuar ato elektrikë); Sete manikyri, elektrikë; Pajisje depilimi 

(eleketrike dhe jo-elektrike); Kuti brisqesh; Lima [vegla]; Shkëlquesa për thonjtë e 

gishtave, elektrikë ose jo-elektrikë; Vegla dore për bërje floku kaçurrel (jo-elektrike); 

Hekura polirimi [mjete lustrimi]; Pajisje me shufër të nxehtë për bërje kaçurrela; Pajisje 

depilimi, elektrike dhe jo-elektrike; Makina prerëse floku për përdorim personal, elektrike 

dhe jo-elektrike; Sete manikyri; Lima thonjsh; Lima thonjsh, elektrike; Piskatore për 

epidermën mbi thonj; Prerëse thonjsh, elektrike ose jo-elektrike; prerëse thonjsh; pinca, që 

operojnë me dorë; Aparatura për shpim veshësh; Sete pedikyri; Dara; Piskatore për heqje të 

flokut; Rrip lëkure për mprehje brisku; Kuti rroje;  

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

optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli [mbikqyrje], të shpëtimit të jetës dhe 

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

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

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; Mjet magnetik të dhënash; Pllaka 

gramafoni; Disqe kompakte; DVD; Mjet regjistrimi dixhital; Mekanizma që operojnë me 

monedhë; Regjistrues të parave të thata; Makina llogaritëse; Pajisje për përpunim të 

dhënash; Kompjutera; Softuerë kompjuterikë; Aparatura për fikje zjarri; Kulluesa për 

përdorim në fotografi; Alarme; Alkolometra; Aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; 

Aparatura për regjistrim në distancë; Aparatura frymëmarrje, përjashtuar ato për 

frymëmarrje artificiale; Maska frymëmarrje, të tjera nga ato për frymëmarrje artificiale; 

Respiratorë për filtrim të ajrit; Bateri, elektrike; Matës ekspozimi [njehsues drite]; Skedarë 

figure të shkarkueshëm; Aparatura fototelegrafike; Telefona video; Diafragma [fotografi]; 

Zyze anti-shkëlqim; Streha anti-verbuese; Llamba fleshi [fotograpfi]; Llamba blici 

[fotografi]; Peshore për letër; Syze; Kuti syzesh; Skelet syzezh; Lente të syzeve; pajisje 

dixhitale me disqe kompakt për regjistrim dhe dëgjim zëri; Koduesa magnetikë; Disqe 

kompakte [kujtesë vetëm e lexueshme]; Disqe kompakte [audio-video]; Programe 

kompjuterikë [programe], të regjistruara; Softuerë kompjuterikë, të regjistruar; Programe 

operimi për kompjutera, të regjistruar; Pajisje periferike të përshtatur për përdorim me 

kompjutera; Programe kompjuterikë [softuerë të shkarkueshëm]; Softuerë për lojra; 

Tastiera kompjuteri; Aparatura për përpunim të dhënash; Diapozitivë [fotografi]; Projektorë 

me diapozitivë; Instalime për parandalim vjedhje, elektrike; Alarme kundra vjedhësve; 

Korniza për foto dixhitale; Makineri diktuese; Reostatë drite [rregullatorë], elektrikë; 

Diskete; Fole për disketa për kompjutera; Shpërndarës dozimi; Makineri shtypje për 

përdorim me kompjutera; Aparatura për matje presioni; Llamba për dhoma të errëta për 

zhvillim fotografish [fotografi]; Dhoma të errëta për zhvillim fotografish [fotografi]; 
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Aparatura dixhitale që punojnë me DVD; Dryna elektronikë; Kabllo, elektrikë; Valvula 

termionike; Tabela me shënime elektronike; Publikime elektronike, të shkarkueshme; 

Publikime elektronike të shkarkueshme; Axhenda elektronike; Gardhe të elektrizuara; 

Marrësa audiovizivë; Aparatura matje në distancë; Ergometra; Zbulues të parave të 

fallsifikuara [fallso]; Makina faksi; Televizorë; Telefona; Alarme zjarri; Veshje për 

mbrojtje kundra zjarrit; Filma, të ekspozuar; Filma të ekspozuar; Kamera filmi; Aparatura 

për prerje filmi; Filtera për maska respiratore; Filtera [fotografi]; Aparate fotografikë 

[fotografi]; Makina fotokopje; Takëme që nuk mbahen në dorë për telefona; Sete 

radiotelefoni; Aparatura për analzim të gazeve; Automat parash [ATM]; Gramafonë me 

monedhë, për muzikë; Makina numërimi dhe klasifikimi parash; Peshore; Aparate të 

Sistemit të Pozicionimit Global [GPS]; Gjysmë-përçuesa; Altimetra; Bilbila për qen; 

Higrometra; Karta identiteti, magnetike; Ndërfaqe për kompjutera; Kanaleta për kabllo 

elektrikë; Lidhësa telash [elektricitet]; Paketa të qarqeve të integruar [paketa inteligjente]; 

Magnetofonë me kasetë; Transportues për diapozitivë [fotografi]; Film kinematografik, i 

ekspozuar; Lexuesa optikë karakteresh; Pajisje fundore [elektricitet]; Zile [pajisje 

lajmëruese]; Zile të shkarkueshme për telefona celularë; Syze; Kabllo koaksialë; Karta 

magnetike të koduara; Kolektorë, elektrikë; Busulla drejtimi; Lente kontakti; Enë për lente 

kontakti; Kufje që mbështeten në kokë; Ngarkuesa për bateri elektrike; Çanta të përshtatura 

për laptopë; Lazera, jo për qëllime mjeksore; Atorpalantë; kabinetë për altorpalantë; 

Kanaleta [elektricitet]; Lexuesa [pajisje për përpunim të dhënash]; Dioda që emetojnë dritë 

[LED]; Shenja, luminoze; Treguesa elektronikë që emetojnë dritë; Vizore [instrumenta 

matës]; Aparatura për analizë ajri; Lupa; Shirita magnetikë; Njësi shiriti magnetik për 

kompjutera; Mi [pajisje periferike kompjuteri]; tapet miu; Megafonë; Aparatura matje; 

Pajisje matje, elektrike; Instrumenta matës; Lugë për matje; Vizore [instrumenta matës]; 

Mikrofonë; Mikroproçesorë; Mikroskopë; Telefona celularë; Modemë; Monitorë [pajisje 

për kompjutera]; Monitorë [programe kompjuterikë]; Pajisje editimi për filma 

kinematografikë; Mbrojtëse të dhëmbëve; Skedarë muzikorë të shkarkueshëm; Aparatura 

për analizë të ushqimit; Kapëse hundësh për zhytësa dhe notarë; Aparatura navigimi për 

automjete [kompjutera në bord]; Instrumenta navigimi; Kompjutera për fletore; kompjutera 

laptopë; Shtupa për vesh për zhytësa; Mallra optikë; Aparatura dhe instrumenta optikë; 

Mjedis optik të dhënash; Kabllo të fibrave optikë [fiber (në anglishten amerikane)]; Disqe 

optikë; Aparatura të kërkimit të personit (Radio pejxhera); Aparatura dhe instrumenta për 

fizikë; Pajisje dixhitale për regjistrim dhe dëgjim zëri; Plotera; Aparatura projektimi; 

Ekranë projektimi; Aparatura radar; Radio; Radio automjeti; Korniza për diapozitivë 

fotografish; Aparatura qendërzimi për diapozitivë fotografikë; Detektorë tymi duhani; 

Vizore me funksione të ndryshme matematikore; Rrathë reflektues për veshje, për 

parandalimin e aksidenteve të trafikut; Helmeta kalërimi; Rrjeta mbrojtëse; Tenda të 

padepërtueshme nga uji; Rripa sigurie; Aparatura dhe instrumente të shpëtimit të jetës; 

Jelekë shpëtimi; Kohëmatës për zierje veze [orë me rërë]; Aparatura lustruese për printime 

fotografike; Skanera [pajisje për përpunim të dhënash]; Çelësa, elektrikë; Çelësa elektrikë; 

Aparatura elektrike për komutim; Konsola distribucioni [elektricitet]; Shenja mekanike; 

Ekranë [fotografi]; Mbrojtëse koke; Helmeta mbrojtëse për sporte; Maska mbrojtëse; 

Transmetuesa [telekomunikacion]; Etiketa elektronike për mallra; Panelë sinjalizimi, 

luminoze ose mekanike; Syze dielli; Pajisje kujtese për kompjutera; Kuti të bërë kryesisht 

për aparatura dhe instrumenta fotografikë; Pasqyra [optike]; Syze për sport; Gypa për 

komunikim; Sisteme spërkatje për mbrojtje nga zjarri; Bobinë filmi [fotografi]; 
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Mbështetësa për aparate fotografike; Mbështetëse me tri këmbë për aparate fotografike 

[pajisje që regjistrojnë kohën]; Priza, spina dhe kontakte të tjerë [lidhje elektrike]; Mbulesa 

për priza elektrike; Lexuesa të bar kodit; Sirena; Tahometra; Makina llogaritëse xhepi; 

Makina përkthyese elektronike xhepi; Teleskopë; Treguesa temperature; Etiketa për tregues 

temperature, jo për qëllime mjeksore; Termometra, jo për qëllime mjeksore; Shirita për 

regjistrim zëri; Aparatura për regjistrim zëri; Kasetofonë; Mbartësa që regjistrojnë zërin; 

Amplifikatorë; Aparatura që riprodhojnë zërin; Pajisje elektronike e mbartëshme që luan 

skedarë dixhital të zërit dhe figurës; Aparaturë stereo personale; Radio e mbartshme 

marrëse-dhënëse; Aparaturë tharëse për printime fotografike; Rafte për tharje [fotografi]; 

Filtera për rreze ultravjollcë, për fotografi; Veshje për mbrojtje kundra aksidenteve, 

rrezatimit dhe zjarrit; Doreza për mbrojtje kundra aksidenteve; Rrjeta për mbrojtje kundra 

aksidenteve; Pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundra aksidenteve; Aparatura 

mësimdhënie; Aparatura audiovizuale për mësimdhënie; USB; Aparatura zmadhimi 

[fotografi]; Mbyllësa diafragme [fotografi]; Shirita magnetikë për regjistrim dhe riprodhim 

të figurës dhe zërit; Ekrane për figura; Videokamera; Kaseta prej shiriti magnetik për 

regjistrim dhe riprodhim të zërit dhe figurës; Videoregjistruesa; Kaseta me videolojra; 

Peshore; Aparatura dhe instrumenta të peshës; Makineri peshimi; Trekëndësha që 

lajmërojnë për defekt të automjetit; Govata larëse [fotografi]; Tregues niveli alkoli; 

Erëmatësa; Çorap për erë për tregimin e drejtimit të erës; Filma të animuar; Apratura për 

regjistrim kohe; Çelësa kohe, automatikë; Kompaste për matje; Bateri për ndriçim;  

16  Letër, kartonë; Materiale të shtypur; Materiale të libërlidhjes; Fotografi [të shtypura]; 

Artikuj për shkrim; Ngjitësa për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; Materiale për 

artistë; Penelë; Makina shkrimi dhe sende të nevojshme për zyrë (përjashtuar mobilje); 

Materiale mësimdhënie [përjashtuar aparaturat]; Materiale plastikë për amballazhim (që 

nuk përfshihen në klasa të tjera); Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Shami prej letre 

për heqje makjazhi; Dosje dokumentash [artikuj shkrimi]; Albume; Plastifikues 

dokumentash për përdorim zyre; Atlase; Ngjitësa [artikuj shkrimi]; Mbajtëse parash; 

Shtroje për gota birre; Foto; Piktura [foto], të futura ose të pafutura në kornizë; Lapsa; 

Mbushje [artikuj shkrimi]; Pulla postare; Letër shkrimi; Broshura; Libra; Mbështetëse për 

fundin e radhës së librave për t’i mbajtur ato drejt lart; Pajisje zyre, përveç mobiljeve; 

Kapëse për zyrë; Mbajtëse dokumentash [artikuj shkrimi]; Bileta; Etiketa prej letre ose 

kartoni; Flamuj letre; Kuti për bojra [artikuj për përdorim në shkollë]; Mbështjellëse 

shisheje prej letre ose kartoni; Lëng për korrigjim [pajisje zyre]; Fletushka reklame; Cipë e 

hollë plastike për mbështjellje; Formularë, të shtypur; Foto me cinkografi; Makina 

afrankimi për përdorim në zyrë; Globe; Kartolina; Shirita elastikë për zyrë; Manuale 

[doracakë]; Makina kapëse [pajisje zyre]; Zarfe [artikuj shkrimi]; Filtëra kafeje prej letre; 

Kalendarë; Letra; Katalogë; Shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; 

Aparatura për ngjitje fotografish; Shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose qëllime shtëpiake; 

Shpërndarës të shiritave ngjitës [pajisje zyre]; Qese për gatim me mikrovalë; Letër kopjativ 

[artikuj shkrimi]; grykore prej letre; Shirita për të shënuar një vend në libër; Pajisje zyre për 

hapje vrimash; Paketa plastike me flluska për mbështjellje dhe paketim; Kanavacë për 

pikturim; Stilolapsa shënues [artikuj shkrimi]; Fletore; Dosje [pajisje zyre]; Peshqirë fytyre 

prej letre; Peshqirë për duar prej letre; Mbështjellëse prej letre për vazo lulesh; Tasa prej 

letre; Peceta tavoline prej letre; Shami letre; Çese konike prej letre; Letër pergamene; 

Postera; Shtroje vendi prej letre; Kartolina; Prospekte; Fshirëse prej gome; Kunja ngulës; 

Kuti prej letre ose kartoni; Instrumenta shkrimi; Libra shkrimi ose vizatimi; Makina 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

64 

 

shkrimi elektrike ose jo-elektrike; Materiale shkrimi; Dosje me ndarje për mbajtje artikujsh 

shkrimi [sete]; Tabela shkrimi; Publikime të shtypura; Mbajtëse fotagrafish; Vula; Bojë; 

Mbulesa tavoline prej letre; Shtroje tavoline prej letre; Letër tualeti; Çentro prej letre për 

tavolinë; Qese [zarfe, qese] prej letre ose plastike, për paketim; Kuti prej bordesh fibre; 

Materiale vizatimi; Blloqe vizatimi; Instrumenta vizatimi; Printime grafike; Materiale 

periodikë; Gazeta; Kuti prej letre; Kuti prej kartoni për paketim; Qese dhe thasë prej letre; 

Kuti për ruajtje prej letre;  

21  Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; Krëhëra dhe sfungjerë; Furça; Furça (përjashtuar 

penelët); Material për bërje furçe; Artikuj pastrimi; Lesh çeliku; Qelq, i papërpunuar ose 

gjysmë i punuar, përjashtuar qelqin për ndërtim; Qelq i papërpunuar ose gjysmë i punuar 

(përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim); Artikuj prej qelqi, porcelani dhe argjile (që nuk 

përmbahen në klasa të tjera); Plata, Pjata për produkte të nxehta [enë termikisht të izoluara 

për ushqim]; Gota për ushqim; Vaska për fëmijë, të mbartshme; Ngrohësa për shishe 

ushqimi, jo-elektrike; Furça për shishe dhe biberonë; Furça dhëmbësh; Furça floku; 

Mbajtëse shishesh; Kuti dreke; Kuti frigoriferike; Enë që ruajnë nxehtësinë (enë që izolojnë 

nxehtësinë); Furça pluhuri; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e makjazhit (jo-elektrike); 

Shpërdarës të aerosol, jo për qëllime mjeksore; Sita të qymyrit të djegur [pajisje shtëpiake]; 

Furça për vetulla; Bardhakë; Dërrasa hekurosje; Furça banjoje; Mallra për furça; Buste 

porcelani, qeramike, argjile ose qelqi; Aparatura për erë të mirë për përdorim personal; 

Pjata tavoline njëpërdorimshme; Kova akulli; Furça elektrike, përjashtuar pjesët e 

makinerisë; Krëhëra elektrikë; Enë për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Termusa; Rafte për 

peshqirë; Hekura ose rrathë për peshqirë; Pajisje për qëllime shtëpiake; Doreza për qëllime 

shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrim të lëkurës; Kurthime për insekte; Enë të izoluara 

nga nxehtësia; Termusë izolues; Furça për katran, të trajtuara gjatë; Krëhëra me dhëmbë të 

mëdhenj për flokë; Këllëf për krëhëra; Produkte qeramike për qëllime shtëpiake; Kosha për 

qëllme shtëpiake; Pajisje për kozmetikë; Çanta izotermike; Kuti ftohëse (të mbartëshme -), 

jo-elektrike; Aparatur uji për pastrim të dhëmbëve dhe mishrave; Furça thonjsh; Kupa prej 

letre ose plastike; Kuti metalike për shpërndarje të peshqirëve të letrës; Pajisje për 

shpërndarje parfumi; Aparate dhe makineri lustrimi, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; 

Kuti pudre; Pufa për pudër; Furça rroje; Mbajtëse për furça rroje; Djegësa që lëshojnë erë të 

mirë; Pajisje për pastrim me dorë; Copa [lecka] për pastrim; Tasa [sahanë]; Lugë këpucësh; 

Furça për pastrim këpucësh; Pajisje për lustrim, jo-elektrike, për këpucë; Hekur i këpucarit 

për të mbajur këpucët në kallëp [zgjatues]; Aparat për zgjerim këpucësh; Sfungjerë për 

qëllime shtëpiake; Mbajtësa sfungjeri; Kuti sapuni; Mbajtësa sapuni; Shpërndarësa sapuni; 

Pajisje tualeti; Kuti tualeti; Mbajtëse për letër tualeti; Shpërdarës të letrave rulon të tualetit; 

Sfungjerë tualeti; Enë për të pirë; Gota për të pirë; Legenë për të larë; Vaska për të larë; 

Furça dhëmbësh, elektrike; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Mbajtëse për kunja 

dhëmbësh; Gota prej letre për pjekje;  

25  Veshje; Këpucë-sandale; Kapele; Brekë për fëmijë [veshje]; Pajë e fëmijës së 

porsalindur [veshje]; Veshje për bebe; Ponço e papërshkueshme nga shiu; Shalla; Sutjena; 

Sutjena për ushqim me gji; Tabanë këpuce; Kapele të thurura; Çorape në gjatësinë e kyçit 

të këmbës; Kostume banjoje; Mbathje për notim; Rrobë banje; Kapuç për larje; Sandale 

banjoje; Këpucë banjoje; Shalla me ngjyra që lidhen rreth qafës [shalle]; Veshje prej letre; 

qafore këzofi [qafore]; Rroba të puthitura pas trupit që vishen në mish  [veshje]; Jelekë 

grash [veshje të brendshme grash]; Kapuçë dushi; Astarë të brendshëm këpuce; Pllaka 

xhepi; Galoshe; Kambale të shkurtra që të mbulojnë këmbën dhe kyçin e këmbës; Rripa me 
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xhep për paratë [veshje]; Mbrojtëse kundra rrëshqitjes për këpucë; Rripa [Veshje]; Veshje 

për gjimnastikë; Këpucë për gjimnastikë; Doreza [veshje]; Pantofla; Këmisha të brendshme 

[të brendshme]; Pjesë të përparme të ekspozuara të një këmishe; Supore të këmishës; 

Këmisha; Jaka të ndashme; Aski; Korse; Xhaketa [veshje]; Fanella të thurura me mëngë të 

gjata [veshje]; Kësula; Kapuçë [veshje]; Veshje të brendshme të gatshme [pjesë veshjesh]; 

Xhepa për veshje; Jelekë grash; Korse [të brendshme]; Jaka [Veshje]; Kravata; Askota; 

Grykore, jo prej letre; Veshje lëkure; Të brendshme; Veshje të brendshme që thithin 

djersën; Veshje të brendshme kundra-djerësës; Veshje dalluese e një shoqate; Mansheta; 

Gjoksore; Mantele; Këllëfë gëzofi për duar [Veshje]; Kapele [veshje koke]; Kapele me 

streh; Veshore [Veshje]; Kominoshe [veshje]; Pizhama; Sandale; Shari (veshje grash e 

Azisë së Jugut); Breza për veshje; Veshje për fëmijë një-pjesëshe për gjum; Maska për 

gjum; Vela [veshje]; Kilota për veshje; Sandale me rripë të hollë; Përparëse [veshje]; Copa 

materiali të papërshkueshme nga uji që vihen nën sqetull për të mbrojtur fustanin; Brekë; 

Çorape; Aski çorapesh grash; Shirita për në kokë [veshje]; Këpucë ose sandale esparto; 

Gëzofë që vihen rrotull qafës deri poshtë; Rroba plazhi; Këpucë plazhi; Llastiqe çorapesh; 

Çorape grash; Çorape grash absorbuese të djersës; Pjesë thembrash për çorape grash; Aski 

për çorape grash; Geta; Triko; Bluza me mëngë të shkurtra; Pantollona; Streçe; Veshje 

direkt në mish për këmbë dhe kofsha;  

35  Publicitet; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Shërbme zyre; Përditësim të 

materialit publicitar; Pyetsor biznesi; Konsulencë në menaxhim dhe organizim biznesi; 

Konsulencë në menaxhim biznesi; Konsulencë në menaxhim personeli; Shërbime 

këshillimi për menaxhim biznesi; Shërbime prokurimi për të tjerët [blerje mallrash dhe 

shërbimesh për biznese të tjerë]; Shërbime të agjencisë së import-ekportit; Konsulencë 

biznesi profesional; Mbajtje llogarish; Menaxhim dosjesh të kompjuterizuara; Shërbime të 

agjencisë publicitare; Shërbime ankandi; Transkriptim komunikimesh [funksione zyre]; 

Shërbime rilokimi për biznese; Investigime biznesi; Përpilim statistikash; Shërbime të 

agjenicisë së informacionit tregtar; Informacion tregtar dhe këshillim për konsumatorët 

[dyqan këshillimi për konsumatorë]; Publicitet në televizon; Shërbime fotokopje; Publikim 

të teksteve publicitare; Asistencë të menaxhimit tregtar apo industrial; Informacion biznesi; 

Administrim tregtar të licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Shërbime 

faqosje për qëllime publiciteti; Përgatitje list-pagesash; Marketing; Studim tregu; Anketim; 

Kërktim të dhënash në skedarët e kompjuterit për të tjerët; Studime biznesi; Shërbime të 

marrëdhënieve me publikun; Publicitet në linjë në një rrjet kompjuterik; Organizim 

ekspozitash për qëllime tregtare apo publiciteti; Organizim të shfaqjeve të modës për 

qëllime promocionale; Kunsulencë në organizim biznesi; Shërbime të marrjes nga të tjerët 

[asistencë biznesi]; Shërbime të agjencisë së punësimit; Rekrutim personeli; Përzgjedhje 

personeli duke përdorur testimin psikologjik; Vendosje posterash apo fletushkash reklame 

në vende të ndryshme; Asistencë në menaxhim biznesi; Prezantim të mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllim të shitjes me pakicë; Shërbime të krahasimit të çmimeve; Prodhim 

të filmave publicitarë; Publicitet në radio; Shërbime të furnizimit të klientëve me kopje të 

përmbajtjeve të mediave në interes të tyre; Arranxhim të ekspozimit të sendeve në një 

vitrinë; Përgatitja e dokumenteve për biznes duke përdorur shkrimin, editimin dhe printimin 

në kompjuter; Shërbime sekretarie; Kërkim sponsorizimi; Sistemin të informacionit në baza 

të dhënash kompjuterike; Shërbime të sektretarisë telefonike për pajtimtarë të 

padisponueshëm;  Shërbime të telemarketingut; Organizim të panaiereve tregtare për 

qëllime komerciale apo publiciteti; Shpërndarje të materialeve publicitarë; Shkrim të 
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teksteve publicitarë; Promocion shitjesh për të tjerët; Makineri dhe pajisje zyre me qira; 

Arranxhim abonimi në shërbime telekomunikacioni për të tjerët; Publicitet nëpërmjet 

porosisë me postë; Shpërndarje mostrash; Publicitet nëpërmjet postës direkte; Riprodhim 

dokumenti; Përpunim të porosive administrative; Demonstrim të mallrave; Përgatitje 

kolonash publiciteti; Vlerësim biznesi; Përpilim informacioni në baza të dhënash 

kompjuterike; Shërbime të shitjes me shumicë, tregtisë së ndërmjetme, shitjes me pakicë 

nëpërmjet porosisë me postë, katalogut të porosisë me postë, tregtisë në linjë dhe tregtisë të 

shitjes me pakicë, gjithashtu me internet dhe me anë të transmetimeve të bërjes pazar 

nëpërmjet televizorit, në fushat e: mallrave të depove farmaceutike, përgatitjeve kozmetike 

dhe të pastrimit, përgatitjeve të bukurisë, artikujve të tualetit, karburanteve, mallrave të 

kujdesit shëndetsor, artikujve farmaceutikë, artikujve veterinarë, përgatitjeve higjenike, 

artikujve mjeksorë, veglave të dorës, mallrave të okulistit, pajisjeve elektrike dhe 

elektronike për familje, makinerive, veglave dhe pajisjeve për përdorim shtëpiak, 

materialeve të ndërtimit, artikujve të Bëje Mirë Bëje Vetë dhe artikujve të kopshtarisë, 

mallrave të artizanatit, pajisjeve elektrike shtëpiake dhe pajisjeve elektronike shtëpiake, 

mbartësve të zërit dhe të dhënave, pajisjeve kompjuterike, pajisjeve periferike 

kompjuterike, produkteve elektronikë të argëtimit, instalimeve higjenike, automjeteve dhe 

pajisjeve shtesë të automjeteve, artikujve për fikje zjarri, orave dhe stolive të çmuara, 

instrumenteve muzikorë, materialeve të shtypur, artikujve të shkrimit, artikujve të zyrës, 

bagazheve, çantave, portofolëve dhe mallrave të tjera për transport dhe pajimeve të kuajve, 

mallrave për dizenjim të brendshëm dhe zbukurimeve të shtëpisë, mobiljeve, tapetëve, 

rrjetave, tendave, rrobave, artikujve të veshjes dhe aksesorëve të rrobave, këpucëve dhe 

mallrave prej tekstili, lodrave, mallrave të sportit, ushqimeve dhe pijeve, produkteve 

agrokulturorë, produkteve të kopshtarisë dhe produkteve të pylltarisë, produkteve të duhanit 

dhe ushqimeve të tjera stimuluese; Përpunim dhe organizim administrativ të shërbimeve të 

porosisë me postë; Përpunim administrativ të porosive të blerjes brenda rrjetit të 

shërbimeve të siguruara nëpërmjet kompanive të porosive me postë; Shërbime të kartave të 

besnikërisë; Shërbime ekspozimi për reklamë të mallit; Konsultim menaxhim biznesi në 

lidhje me strategjinë, marketingun, prodhimin, personelin dhe çështje të shitjes me pakicë; 

Këshillim dhe informacion rreth shërbimeve të konsumatorit dhe menaxhimit të produktit 

dhe çmimeve në faqet e internetit në lidhje me blerjet e bëra në internet; Sigurimi dhe 

qiradhënie e hapsirës publicitare në internet; Shërbime të kompjuterizuara të grumbullimit 

të të dhënave të pikës së shitjes për shitësit me pakicë; Shërbime të tregtisë elektronike, 

dmth, sigurim informacioni rreth produkteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit për 

qëllime publiciteti dhe shitje; Manaxhim të besnikërisë së klientit, skemave shtytëse apo 

promocionale; Shërbime të ndërmjetme në lidhje me qiradhënien e hapsirës publicitare; 

Demonstrim të mallrave; Prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë; Demonstrim shitjesh [për të tjerët]; Shpërndarje reklame për të tjerët 

nëpërmjet rrjetit të komunikimit në linjë në internet; Promovim shitjesh; Promovim shitjesh 

të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke dhënë pikat e blerjes për përdorim të kartës së 

kreditit; Shërbime promocionale të tregtisë; Promovim shitjesh të shërbimeve [në emër të të 

tjerëve] nëpërmjet ujdisjes së reklamave; Promovim shitjesh për të tjerët siguruar përmes 

shpërndarjes dhe administrimit të kartave të përdoruesit të privilegjuar; Dhënie me qira të 

stendave të shitjeve; Shpërndarje dhe përhapje të materialeve publicitarë [fletëpalosje, 

prospekte, materiale të shtypur, kampionë]; Shërbime të shitjes me pakicë të porosisë me 

poshtë të lidhura me aksesorë veshjesh; Demonstrim të mallrave për qëllime promocionale; 
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Publicitet dhe promovim shitjesh në lidhje me mallra dhe shërbime, ofruar dhe porositur 

nëpërmjet telekumikacioneve apo rrugës elektronike; Publicitet, përfshirë promovimin në 

lidhje me shitje të artikujve dhe shërbimeve për palët e treta nëpërmjet transmetimit të 

materialit publicitar dhe përhapjes së mesazheve publicitarë në rrjeta kompjuterikë; 

Shërbime të shitjes me pakicë ose shumicë për përgatitje farmaceutike, veterinare dhe 

higjenike dhe pajisjeve mjeksore; Administrim të punëve të biznesit të dyqaneve të shitjes 

me pakicë; Shërbimeve të departamentit të dyqaneve të shitjes me pakicë të lidhura me 

shitjen e produkteve të bukurisë, produkteve të tualetit, makinerive për përdorim shtëpiak, 

veglave të dorës, mallrave optikë, pajisjeve shtëpiake elektrike dhe elektronike; Shërbime 

të shitjes me pakicë të lidhura me artikuj të shkrimit; Shërbime të shitjes me pakicë të 

lidhura me shitjen e veshjeve dhe aksesorëve të veshjes; Shërbime të shitjes me pakicë të 

lidhura me shitjen e mobiljeve; Shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e 

veshjeve; Shërbime të dyqanit të shitjes me pakicë në lidhje me qylimat; Shërbime të shitjes 

me pakicë të dyqaneve në lidhje me artikujt e shkrimit, materialet e shtypura, pajisjet dhe 

pjesët periferike kompjuterike dhe produktet e argëtimit në shtëpi; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me ushqimin;  

36  Shërbime financiare; Çështje monetare; Çështje financiare; Kryerje të transaksioneve 

financiare; Veprime elektronike me bankë; Shërbime të kartës; Shërbime të kartës së 

debitit; Lëshim të tollonave me vlerë; Lëshim të kartave të kreditit; Veprime bankare; 

Ofrim informacioni financiar  nëpërmjet një faqe web; Shërbime të fondit të kursimeve; 

Informacion për sigurimet; Informacion financiar; Sponsorizim financiar; Vlerësim 

financiar [sigurime, bankë, pasuri të paluajtëshme]; Shërbime financimi dhe fondi; 

Konsulencë financiare (këshill krediti); Menaxhim shtëpi apartament; Hua në këste dhe 

intervale të njëjta kohe për pagesë; Çështje me pasuri të paluajtëshme; Ndërmjetësim në 

sigurim shëndeti; Shërbime të zyrës së kredisë; Financim për blerje me këste; 

Ndërmjetësim në sigurim jete; Veprime bankare në linjë; Organizim koleksionesh; Ngritje 

fondesh bamirësie; Shërbime këshillimi për debin; Ndërmjetësim sigurimi nga aksidenti; 

Kredi [financim]; Ndërmjetësim në sigurim; Konsulencë për sigurim; Shërbime sigurimi; 

Administrim të besnikërisë së konsumatorit, zbritje, bono dhe llogari shpërblyese; Lëshim 

informacioni dhe mbartje të dhënash, për të tjerët, për zbritje në rezervim, bono dhe 

transaksione shpërblimi, në veçanti blloqe bonosh, karta krediti dhe çeqe që përmbajnë të 

dhëna dhe/ose informacion identifikimi të lexueshëm vizualisht dhe/ose të lexueshëm nga 

makina, në veçanti karta magnetike dhe karta me çip që janë karta inteligjente; Sisteme 

operimi të bonuseve me anë të të transaksioneve të zbritjes, bonove dhe shpërblimit, dmth 

shpërndarjes dhe lëshimit të kartave të konsumatorit me funksione pagese dhe zbritje, për të 

tjerët; Drejtim të skemave të bonuseve dhe shpërblimit për qëllime të besnikërisë së 

konsumatorit, përmes emetimit (për të tjerët) të bonove, vulave të kursimit, kartave të 

konsumatorit me funksione pagese; Projektim të skemave të besnikërisë së konsumatorit në 

lidhje me aspekte financiarë, dmth zhvillim të programeve dhe sistemeve të bonuseve, 

zbritjeve, bonove dhe shpërblimeve dhe, duke qenë iniciativë për besnikëri të konsumatorit, 

në veçanti sisteme kuponi, sisteme të kartës së konsumatorit;   

38  Shërbime telecomunikacionesh; Transmetim televiziv; Transmetime të televizionit 

kabllor; Transmetim radio; Sigurim të qasjes të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike; 

Sigurim të lidhjeve të telekomunikacioneve në një rrjet global kompjuterik; Ofrim të 

hapsirave të bisedave në internet; Ofrim të forumeve në linjë; Ofrim të kanaleve të 

telekomunikacioneve për shërbime të bërjes pazar nëpërmjet televizionit; Shërbime të 
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buletinit në bord elektronik [shërbime telekomunikacionesh]; Transmetim të postës 

elektronike; Komunikime nëpërmjet kompjuterave terminal; Komunikime nëpërmjet 

telefonave; Shërbime të rrugëzimit dhe të lidhjes të telekomunikacioneve; Komunikime 

nëpërmjet telefonave celularë; Transmetime të mesazheve dhe imazheve të ndihmuar nga 

kompjuteri; Transmetim të dhënash; Transmetim të skedarëve dixhital; Transmetim të 

kartolinave të urimit në linjë; Dërgim mesazhi; Dhënie me qira të aparaturave që dërgojnë 

mesazhe; Dhënie me qira të modemëve; Dhënie me qira të telefonëve; Dhënie me qira të 

pajisjeve të telekomunikacioneve; Dhënie me qira të kohës të qasjes në rrjetet kompjuterike 

global; Sigurim qasje në informacion në Internet; Sigurim qasje në platformat tregtisë 

elektronike në Internet; Instalim të faqeve web në Internet, për të tjerët; Shërbime 

telefonike; Shërbime të telekomunikacionit të siguruara nëpërmjet platformave dhe 

portaleve të Internetit; Mesazhim të Web; Shkëmbim elektronik të mesazheve nëpërmjet 

linjave të bisedimit, hapsirave të bisedimit dhe forumeve në Internet; Ofrimi në linjë të 

hapsirave të bisedës për rrjetin social; Shërbime për transmetimin elektronik  të figurave 

dhe të dhënave dixhitale; Transmetim të imazheve dhe të dhënave dixhitale; Shërbime 

komunikimi të siguruara nëpërmjet qendrave të thirjes; Shërbime të ofruesit, ujdisjes dhe 

dhënies qasje në rrjete të dhënash dhe baza të dhënash kompjuterike;   

41  Formim; Kualifikim; Shërbime argëtimi; Aktivitete sportive dhe kulturore; Përkthim 

dhe interpretim; Regjistrime video me aparate regjistrimi me shirit; Informacion për 

formim; Informacion për zbavitje; Udhëzime profesionale [këshillë për formim ose 

kualifikim]; Formim në shkolla me konvikt; Shërbime të klubit të shëndetit [trajnim 

shëndeti dhe palestre]; Shkolla infermierie; Objekte muzeale (Ofrim -) [prezantim, 

ekspozime]; Ofrim të objekteve sportive; Holle muzike; Shërbime të parkut të zbavitjes; 

Stërvitje [kualifikim]; Publikime elektronike duke përdorur kompjutera personal;Shërbime 

argëtuesi; Ofrim ambientësh argëtimi; Shërbime formimi siguruar nëpërmjet shkollave; 

Kryrje të orëve në palestër; Prezantim të shfaqjeve në kohë reale; Shërbime të agjencisë së 

biletave [argëtim]; Prezantim të lajmeve me fotografi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; 

Kurse korrespondence; Prodhim filmi, ndryshe nga filmat publicitarë; Prezantime 

kinematografike; Fotografi; Shërbime kumari; Publikime të teksteve, ndryshe nga tekstet 

publicitarë; Shërbime faqosje, të tjera nga ato për qëllime publiciteti; Shërbime të orkestrës; 

Prodhim muzike; Shërbime të lojrave të siguruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; 

Sigurim në linjë të publikimeve elektronike, jo të shkarkueshme; Publikime në linjë të 

librave dhe revistave elektronike; Publikime të librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Arranxhim dhe drejtim të konferencave; Arranxhim dhe drejtim të kongreseve; Arranxhim 

dhe drejtim të koncerteve; Arranxhim dhe drejtim simpoziumesh; Organizim të shfaqjeve të 

modës për qëllime argëtimi; Argëtim në radio; Prodhime teatri; Organizim të garave 

sportive; Arranxhim dhe drejtim seminaresh; Arranxhim dhe drejtim uorkshope 

[kualifikim]; Arranxhim dhe drejtim të kolekiumeve; Organizim ekspozitash për qëllime 

kulturore ose edukative; Organizim të llotarive; Organizim të konkurimeve [formim ose 

argëtim]; Dhënie me qira të projektorëve dhe aksesorëve për filma; Dhënie me qira të 

filmave; Dhënie me qira të kinemave; Dhënie me qira të fushave të sportit; Publikim të 

librave; Prodhime të videove nëpërmjet aparatave me shirit magnetik; Prodhim të 

programeve radio dhe televizivë  

44  Shërbime mjeksore; Shërbime të kujdesit të shëndetit të kafshëve; Kujdes bukurie dhe 

higjenik për njerëz ose kafshë; Shërbime bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë; 

Shërbime të aromaterapisë; Këshilla të farmacisë; Bujtina; Shërbime mjeksore alternative; 
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Shërbime të qendrës shëndetsore; Shërbime të sallonit të bukurisë; Shërbime të grimierit; 

Masazh; Rregullim kopshti; Konsultë për shëndetin; Mbjellje floku; Kujdes infermierie, 

mjeksor; Manikyr; Kirurgji plastike; Kujdes për lëndinën; Shfarosje të parazitëve për 

bujqësinë, akuakulturën, kopshtarinë dhe pylltarinë; Shfarosje të parazitëve për bujqësinë, 

kopshtarinë dhe pylltarinë; Shërbime të mjeksisë në distancë; Shërbime terapie; Shërbime 

të kujdesit të kafshëve; Shfarosjen e farërave të këqija; Dhënie me qira të pajisjeve 

mjeksore; Dhënie me qira të ambienteve të higjenizimit; Përgatitje të recetave nga 

farmacistët; Farmaci; Shërbime të laboratorit mjeksor, të tjera nga ato të kërkimit; Kryerje 

të ekzaminimeve mjeksore dhe klinike; ‚ Kryerje të ekzaminimeve mjeksore dhe klinike; 

Dhënie me qira të pajisjeve mjeksore.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1232 

(220) 06/10/2017 

(731) Hasan Rrustemi EGTK”shpk 

Adem Jashari, pn Pejë, KS 

(740)  Hasan Rrustemi “EGTK”shpk 

Adem Jashari, pn Pejë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit 
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(210) KS/M/ 2017/1233 

(220) 06/10/2017 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(591) Gjelber, bardhe,hiri. 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Material i shtypur material, ne veçanti, reklamat, gazetat, broshurat, posterët, 

material shkrimi dhe parulla në fushat e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe 

industrisë farmaceutike  

44  Dhënia e informacionit në fushën e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe industrinë 

farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1235 

(220) 09/10/2017 

(731) Kraft Foods Group Brands LLC  

200 East Randolph Street, Chicago Illinois 

60601, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  KRAFT 

 

 
     

 

(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; djathë i integruar, djathë i përpunuar, djathë kremi, gjalpë 

kikiriki, kremë shpërndarës nga frutat e forta; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja dhe kafja artificiale; orizi; tapioka dhe sagu; mielli dhe produktet e 

bëra prej drithërave; ushqim i lehtë me bazë drithërash; përzierja e mbushjes e përbërë 

kryesisht nga buka ose orizi; ushqime të përgatitura me bazë brumëra te petëzuara; buka, 

brumërat dhe ëmbëlsirat; ëmbëlsira; biskota; ëmbëlsira; sheqerka; karamela; marshmallovë; 

akujt; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salcat 

(melmesat); salcë djathi; majonezë; salcë për sallatë; salcë tartare; kremë për shpërndarje ne 

sanduiç që përbëhet kryesisht nga salca e sallatës ose majonezit; salcë për sallata, ushqim 

deti dhe mishërat; salcë për ushqim skare; erëzat; akull.  
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(210) KS/M/ 2017/1238 

(220) 10/10/2017 

(731) ARRA DESIGN sh.p.k. 

Rr. Ismet Krasniqi Kulla X,K-VIII/Nr.1,  

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  arra 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.  

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/ 2017/1239 

(220) 10/10/2017 

(731) VIVO MOBILE  

COMMUNICATION CO., LTD. 

283#, BBK Road, Wusha, Chang'An 

Dongguan, Guangdong, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  VIVO  

 

 
     

 

(511) 35  Publicitet; Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; Sigurimi i hapësirës në faqet e internetit për reklamim të mallrave dhe shërbimeve; 

Reklama online në një rrjet kompjuterik; Sigurimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një 

faqe interneti; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;  Shërbimet 

e agjencisë per import-eksport; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Sigurimi i një tregu 

online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Hartimi i informacionit në bazat 

e të dhënave kompjuterike; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Organizimi i abonimeve për shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; Përditësimi dhe 

mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; Indeksimi në internet për 

qëllime komerciale ose reklamuese;  Hartimi i indekseve të informacionit për qëllime 

komerciale ose reklamuese. 
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(210) KS/M/ 2017/1240 

(220) 10/10/2017 

(300) 2017-296  2017-458  18/04/2017  LI 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  ANIMOJI 

 

 
     

 

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

kompjuter 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; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; 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, televizione, 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, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; 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 instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 
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aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; 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 të instalimit e konfigurimit, 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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 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 mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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; 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.  

28  Lodra; lojëra; artikuj loje; letra për lojë; njësi loje elektronike që mbahen me dorë; lojra 

kompjuterike, lojra video, dhe aparate kompjuterike dhe video lojra të tjera nga ato që 

operojnë me monedha apo ato të cilat adaptohen për përdorim me pranuesit televiziv; 

aparate për ndërtimin e trupit; makina dhe pajisje për fitnes dhe ushtrime  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve kompjuterik, softuerëve, pajisje periferike, dhe 

lojrave kompjuterike dhe video; shërbimet e konsulencës për harduerë dhe softuerë 
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kompjuterik; programim të kompjuterëve; dizajnimi i databazave kompjuterike; ruajtja 

elektronike e të dhënave; shërbimet informatike kloud (cloud); dhënja me qira e harduerëve 

kompjuterik, softuerëve, dhe pajisjeve periferike; ofrimi i softuerëve online jo të 

shkarkueshëm; shërbimet e konsulencës për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të 

të dhënave dhe aplikacioneve; shërbimet e sigurisë kompjuterike dhe sigurisë të të dhënave; 

shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimi i harduerëve apo softuerëve kompjuterik 

online; mirëmbajtja, riparimi dhe azhurnimi i harduerëve kompjuterik, softuerëve, pajisjeve 

periferike dhe aplikacioneve; shërbimet e mbështetjes teknike, diagnostifikimi dhe 

rregullimi (troubleshooting) e problemeve të harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, dhe 

shërbimet e ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit të uebfaqeve, dizajnimit dhe 

mirëmbajtjes; shërbimet e hostimit të uebfaqes; ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e 

të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve tjera elektronike të komunikimit; krijimi i 

indekseve të informacionit online, faqeve dhe burimeve të tjera të pranishme në internet 

dhe rrjete tjera elektronike të komunikimit; shërbimet e rrjetizimit social online; ofrimi i 

uebfaqeve për rrjetizim social; shërbimet e kartografisë dhe hartave; shërbimet shkencore 

dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; shërbimet e analizave industriale dhe 

hulumtuese; shërbimet informuese, këshilluese dhe konsulencës në lidhje me të gjitha të 

lartëpërmendurat.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1241 

(220) 10/10/2017 

(731) Pizza Hut International, LLC 

7100 Corporate Drive, Plano, Texas 75024,  

, US 

(591) E kuqe, e bardhe 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC 

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë shtëpiake, pulë e pregatitur, si dhe pulë e ngrirë, pemë dhe 

perime të konzervuara, ngrira, të thata dhe të pregatitura; djathëra për përdorim në pjesën e 

sipërme të brumit të picave  

30  ''Pica, pasta të pregatitura në formë paragjelle''.   

43  ''Shërbime për restaurante''.   
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(210) KS/M/ 2017/1242 

(220) 10/10/2017 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, 

Serbia, RS 

(591) E portokalltë,e kuqe, e zezë, e bardhë, 

bezhë, e kaltër dhe e verdhë. 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qipsa nga patatet”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1243 

(220) 10/10/2017 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, 

Serbia, RS 

(591) E gjelbërt,e  portokalltë,e kuqe, e 

zezë, e bardhë, e kaltër dhe e verdhë. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qipsa nga patatet”.   
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(210) KS/M/ 2017/1244 

(220) 10/10/2017 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, 

Serbia, RS 

(591) E portokalltë,e kuqe, e zezë, e bardhë, 

dhe e verdhë. 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qipsa nga patatet”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1245 

(220) 12/10/2017 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  TOZAR 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1246 

(220) 12/10/2017 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo 

Jukićeva 53 71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" 

Kodra e Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  CLODIL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.   
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(210) KS/M/ 2017/1247 

(220) 12/10/2017 

(731) BMJ Industries FZCO 

31053, Al-Jazeera Al-Hamra Ras Al 

Khaimah UAE, AE 

(591) E bardhë, e kaltër dhe e zezë. 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1248 

(220) 12/10/2017 

(731) BMJ Industries FZCO 

31053, Al-Jazeera Al-Hamra  

Ras Al Khaimah UAE, AE 

(591) E kaltër, e verdhë dhe e zezë. 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1249 

(220) 12/10/2017 

(731) BMJ Industries FZCO 

31053, Al-Jazeera Al-Hamra  

Ras Al Khaimah UAE, AE 

(591)  E kaltër, e verdhë dhe e zezë. 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   
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(511) 34  Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1251 

(220) 12/10/2017 

(731) BMJ Industries FZCO 

31053, Al-Jazeera Al-Hamra  

Ras Al Khaimah UAE, AE 

(591)  E kaltër, e verdhë dhe e zezë. 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1252 

(220) 13/10/2017 

(731) OĞUZ GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ADANA HACI, SABANCI ORGANIZE 

SANAYI BÖLGESI TURGUT ÖZAL 

BULVARI, NO:31, ADANA/SARIÇAM/ , 

TR 

(591) E zezë, e bardhë, hiri. 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Birrat; preparatet për përgatitjen e birrës; Uji mineral, uji i burimit, uji i tryezës, uji 
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i gazuar; Lëngje frutash dhe perimesh, koncentrate dhe ekstrakte të frutave dhe perimeve 

për të bërë pije, pije te buta joalkoolike; Pije energjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1253 

(220) 13/10/2017 

(731) OĞUZ GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ADANA HACI, SABANCI ORGANIZE 

SANAYI BÖLGESI TURGUT ÖZAL 

BULVARI, NO:31, ADANA/SARIÇAM/, 

TR 

(591) E zezë, e verdhë, portokalli. 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Birrat; preparatet për përgatitjen e birrës; Uji mineral, uji i burimit, uji i tryezës, uji 

i gazuar; Lëngje frutash dhe perimesh, koncentrate dhe ekstrakte të frutave dhe perimeve 

për të bërë pije, pije te buta joalkoolike; Pije energjike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1254 

(220) 13/10/2017 

(731) STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, 

İnegöl – Bursa / TURKEY, TR 

(591) E gjelber, e zezë, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Rrërë, zhavor, gurë të thyer, asfalt, bitumen, cement, gjips, suva, beton, bloqe 

mermeri për konstruksione, të përfshira në këtë klasë; materiale ndërtimi (si produkte 

përfundimtare) të bëra nga betoni, gjipsi, argjila, poçaria; argjilë, gurë, mermer, dru, 

plastikë dhe materiale sintetike për qëllime ndertimatrie, konstruksione, konstruksion 

rrugësh, të përfshirë në këtë klasë; ndërtime jo-metalike, materiale jo-metalike ndërtimi, 

shtylla jo nga metali për linja rryme, bariera jo nga metali; mbështjellës sintetik dhe natyral 

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

mbështjellje të çative; shtresë bitumeni për çati; dyer dhe dritare nga druri dhe sintetika; 

shenja komunikacioni për rrugë jo nga metali, jo ndriçuese dhe jo mekanike; monumente 

dhe statueta nga guri, betoni dhe mermeri; qelq ndërtimatarie; pishina të parafabrikura jo 
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nga metali (struktura); rrërë akuariumi  

20  Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; kontejnerë, jo nga metali, për ruatje ose transport; 

kockë, bri, kockë balene ose sedefi i papërpunuar ose gjysëm e përpunuar; guaskë; shkumë 

deti (material); qilibar i verdhë; jastëk, dyshekë  

35  Të bërit bashk, për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaqërisht, rrërës, 

zhavorit, gurëve të thyer, asfaltit, bitumit, cementit, gjipsit, suvas, betonit, bloqeve të 

mermerit për konstruksione të matrialeve ndërtimore (si produkte përfundimtare) të bëra 

nga betoni, gjipsi, argjila, poçaria; argjilës, gurëve, mermerit, drurit, plastikës dhe 

materialeve sintetike për qëllime ndertimatrie, konstruksioneve, konstruksioneve të 

rrugëve, ndërtimeve jo-metalike, materialeve jo-metalike të ndërtimit, shtyllave jo nga 

metali për linja rryme, barierave jo nga metali, mbështjellësve sintetik dhe natyral në formë 

të paneleve dhe fletëve, të cilat janë materiale ndërtimi, karton bitumeni për mbështjellje të 

çative, shtresave të bitumit për çati, dyerve dhe dritareve nga druri dhe materiale sintetike, 

shenjave të komunikacioni për rrugë jo nga metali, jo ndriçuese dhe jo mekanike, 

monumenteve dhe statuetave nga guri, betoni dhe mermeri, qelqit për ndërtimatari, 

pishinave të parafabrikura jo nga metali (struktura), rrërës për akuarium, mobiljeve, 

pasqyrave, kornizave të pikturave, kontejnerëve, jo nga metali, për ruatje ose transport; 

kockës, bririt, kockës së balenës ose sedefit të papërpunuar ose gjysëm e përpunuar; 

guaskës, shkumës së detit (material); qilibarit të verdhë, jastëkve, dyshekëve (duke 

përjashtuar transportin për ato), duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë 

ato mallra; këto shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve me pakicë, shitoreve me 

shumicë, nëpërmjet makinave të shitjes, nëpërmejt prosisë së katalogjeve ose nëpërmjet 

mediave elektronike, për shembull, nëpërmjet ueb faqeve ose programeve televizive për 

shitje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1255 

(220) 13/10/2017 

(731) JT International S.A. 

8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  OPTION 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar; duhan për pirje, duhan i tubave, 

duhan që rrotullohet me dorë, duhan përtypës, duhan snus; cigare, cigare elektronike, puro, 

cigarillos; burnot; artikujt e duhanpirësve të përfshirë në klasën 34; letrat e cigareve, tubat e 

cigareve dhe shkrepsat  
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(210) KS/M/ 2017/1256 

(220) 13/10/2017 

(731) JT International S.A. 

8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  LD CLUB 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar;duhan për pirje, duhan i tubave, 

duhan që rrotullohet me dorë, duhan përtypës, duhan snus;cigare, cigare elektronike, puro, 

cigarillos;burnot;artikujt e duhanpirësve të përfshirë në klasën 34;letrat e cigareve, tubat e 

cigareve dhe shkrepsat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1257 

(220) 13/10/2017 

(731) JT International S.A. 

8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  LOUNGE 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar; duhan për pirje, duhan i tubave, 

duhan që rrotullohet me dorë, duhan përtypës, duhan snus; cigare, cigare elektronike, puro, 

cigarillos; burnot; artikujt e duhanpirësve të përfshirë në klasën 34; letrat e cigareve, tubat e 

cigareve dhe shkrepsat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1258 

(220) 13/10/2017 

(731) Company Total Brends DOO Skopje  

Ul. Kozara 33 Skopje, MK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat;  menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

36  Sigurimet;  çështje financiare;  çështje monetare;  çështje të pasurisë së   patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.  
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(210) KS/M/ 2017/1259 

(220) 13/10/2017 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AZARAN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1260 

(220) 16/10/2017 

(731) Koninklijke Philips N.V. 

High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, 

The Netherlands, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Pajisje për qëllime shtëpiake që nuk janë të përfshira në klasat tjera, gjegjësisht 

blender elektrik të ushqimit, hapës elektrik të kanaçeve, procesorë elektrik të ushqimit, 

shtypës elektrik të frutave, mulli elektrik të kripës, mulli elektrik të piperit dhe përzirës 

elektrik; thika elektrike; pajisje elektrike për kuzhinë për prerjen dhe grirjen e ushqimit që 

nuk janë të përfshira në klasat tjera; aparate elektrike për largimin e pluhurit për qëllime të 

pastrimit, gjegjësisht fshesa vakumi (elektrike); zorrë të fshesave të vakumit, thaës të 

fshesave të vakumit dhe pjesë tjera për fshesa vakumi (elektrike) të vetëm kësaj klase; 

makina për pastrimit e tepihëve; makina për pastrimin e dyshemesë; makina pastrimi me 

avull; makina për hekurosje dhe shtypës për hekurosje; pjesë për mallrat e përmendura  

8  Vegla dhe instrumente dore (që operohen me dorë); instrumente elektrike të dorës 

(gërryrës) për pastrim të fytyrës; brisqe rroje; qethës elektrik dhe jo-elektrik për flokë si dhe 

zvogëlues të flokut; gërshërë për të shkurtuar flokun; shkurtues të thonjëve; pajisje elektrike 

apo jo-elektrike për depilim, që poashtu shërbejnë si pastrues të hundës; piskatore elektrike 

apo jo-elektrike për largimin e qimeve; lima elektrike apo jo-elektrike për thonjë; komplete 

veglash elektrike apo jo-elektrike për manikyr dhe pedikyr; vegla dore, gjegjësisht shpuese 

të vrimave në thimtha; velga dore, gjegjësisht mashë për kapjen e thimthave dhe objekteve 

tjera nga një sterilizues; hekur elektrik për hekurosje dhe hekur për hekurosje me avull; 

stilizues elektrik të flokut; pjesë për mallrat e përmendura  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; komponente elektrike dhe elektronike; aparate 

televizive, gjegjësisht televizor, antena për televizor, ekrane për televizor; telefona, telefona 

mobil; aparate sekretarie telefonike; makina diktimit; aparate kontrolli në natyrën e 

telekomandave për kontrollimin e sistemeve të ndriçimit dhe programe të softuerit 

kompjuterik për kontrollimin e sistemeve të ndriçimit, që nuk janë të përfshira në klasat 
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tjera; dioda që emetojnë dritë (LED); module LED që plotësisht apo pjesërisht përbëhen 

nga LED, OLED, dioda polimeri dritë emetuese të integruara; aparate kontrolluese optike; 

aparate kontrolluese termale; aparate për incizimin, transmisionin ose reprodukcionin e 

zërit ose imazheve; altoparlantë, bori për altoparlantë; bartës magnetik të të dhënave; disqe 

për incizim; kompakt disqe; DVD; pajisje për përpunimin e të dhënave; kompjuterë; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për aplikacione mobile në pajisje 

elektronike për transmetimin e të dhënave nga pajisjet matëse dhe monitoruese të personale 

të shëndetit për parametra fiziologjik; softuer për përdorim në fushën e kujdësit shëndetësor 

dhe shëndetit dhe mirëqenies personale për mundësimin e kapjes, kombinimit, lidhjes dhe 

analizës së të dhënave të shëndetit personal, parametrave fiziologjik, dhe shenjave vitale të 

informatave të shëndetit dhe softuer për lehtësimin e trajnimit të përdoruesve;  pajisje 

matëse të shëndetit personal; ndërfaqe softueri për përdorim me pajisjet matëse dhe 

monitoruese të shëndetit personal; module të monitorëve elektronik; peshore; termometra, 

jo për qëllime mjekësore; ergometër; pajisje pa tela të komunikimit për transmetim të zërit, 

të dhënave dhe imazheve; softuer i shkarkueshëm kompjuterik; aparate për ruajtjen e të 

dhënave; aparate elektronike me funksione multimediale dhe ndërvepruese; lidhës, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, stacione montuese dhe adapterë elektrik dhe elektronik, të 

gjitha për përdorim me mallrat e përmendura; aksesorë, pjesë, pjesë përcjellëse dhe aparate 

testimi për gjitha mallrat e përmendura; mbështjellëse, çanta dhe këllëfe të përshtatura apo 

të formësuara për të mbajtur gjitha mallrat e përmendura; maus kompjuteri; top për përjellje 

të lëvizjës në maus; shtroja për prekje dhe levë (xhojstik) kompjuterike; dirigjues për 

kompjuterë personal; shkop tregues elektronik; tregues me rreze infra të kuqe në natyrën e 

lapsave tregues më rreze infra të kuqe dhe treguesve laserik për prezantime të sllajdeve; 

sensorë laseri për përdorim në matjen e lëvizjeve; detektorë lëvizjesh; çipa kompjuteri; 

gjysëm-përçues; qarqe të integruara; softuer operativ për përdorim me maus kompjuteri, top 

përcjellës, shtroja prekëse dhe leva kompjuteri; alarme; alarme zjarri; dry elektrik me 

alram; dry eletrik nga metali; dry elektronik për dyer; peshore për foshnje; ekranë 

kompjuteri; termometër gjegjësisht, termometës për përdorim në vesh dhe jo për qëllime 

mjekësore; termometër elektronik jo për qëllime mjekësore; termometër qetësues jo për 

qëllime mjekësore; veshje kundër rrezatimit; publikime elektronike të shkarkueshme, që 

ofrohen online nga baza të të dhënave apo interneti; media të zbrazëta për ruajtjen e të 

dhënave elektronike; media magnetike të para-incizuara për ruajtjen e të dhënave; kompakt 

disqe të para-incizuara; cd-rom të para-incizuar; të dhëna të para-incizuara; shirita të para-

incizuar; disqe të para-incizuara; kaseta të para-incizuara; koka rezervë të paraincizuara, të 

gjitha në fushën e kujdesit ndaj nënës dhe fëmiut, dhe ku të gjitha përmbajnë materiale 

zanore, video, të dhëna, imazhe, lojra, tekste, programe apo informata; kompakt disqe 

ndërvepruese të zbrazëta; CD-ROM të zbrazëta; disqe të zbrazëta të të dhënave; video 

shirita të zbrazët; audio shirita të zbrazët; disqe të zbrazëta; audio kaseta të zbrazëta; video 

kaseta të zbrazëta; koka rezervë të lëvizshme për hard disqe; programe të softuerit 

kompjuterik për përdorim në menaxhimin e ë të dhënave, përpunimin e tabelave, 

përpunimin e fjalëve; aplikacione softueri për telefona mobil dhe pajisje tjera elektronik-

dixhitale portative e mobile për përdorim në menaxhimin e bazave të të dhënave, 

përpunimin e tableave, përpunimin e fjalëve; aplikacione mobile të shkarkueshme për 

menaxhimin e kontove bankare, përpunimit të fotografive, marrjen e rezervimeve për 

restorane, menaxhimin e kalendarëve; programe kompjuterike për qasje, shfletim dhe 

kërkim në baza online të të dhënave; softuer dhe firmuer (softuer permanent) kompjuterik; 
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korniza për syze; syze; syze dieli; magneta frigoriferi; monitorë për foshnje; monitorë video 

dixhital; mbushës për bateri elektrike; mbushës të baterive; bateri dhe bateri elektrike 

rimbushëse; komplete baterish elektrike rimbushëse; njësi qendrore përpunimi për monitorë 

të foshnjave; lidhje elektrike për linja të monitorëve për foshnje; kordon vazhdues për 

rrymë elektrike; mbajtëse elektrike mbushëse për njësi kryesore të monitorëve për foshnje; 

pjesë të monitorëve për foshnje të përfshirë vetëm në këtë klasë; termometër për dhoma dhe 

banjo e jo për qëllime mjekësore; korniza dixhitale për fotografi; matës elektrik të stresit jo 

për qëllime mjekësore; aparate rëntgeni jo për qëllime mjëksore; ora inteligjente, 

gjegjësisht ora dore që poashtu përmbajnë sensore të parametrave fiziologjik dhe që kanë 

një ekran dhe ndërfaqe përdorimi për kontrollimin e sensorëve, futjes së të dhënave dhe 

pranimit të porosive dhe njoftimeve; pjesë të mallrave të lartpërmendura të vetëm kësaj 

klase.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; aparate dhe 

instrumente mjekësore, gjegjësisht sensore shëndeti, fitnesi, të stërvitjes dhe mirëqenies, 

monitore dhe ekrane për matjen, përcjelljes, monitorimin, ruajtjen dhe transmetimin e 

parametrave fiziologjik, shenjave vitale, të dhënave biometrike, rrahjes së zemrës, shtypjes 

së frymëmarrjes, lëvizjeve të trupit, dhe kalorive të djegura; pajisje për monitorimin e 

shëndetit e që përbëhen nga aparate që masin shtypjen e gjakut, termometra, gjegjësisht 

termometra veshi për qëllime mjekësore për përdorim në ushtrime fizioterapeutike; makina 

ushtrimi për qëllime terapeutike; pajisje ushtrimi [zgjerues] për terapi mjekësore; aparate 

stërvitëse për qëllime të rehabilitimit mjekësor; aparate për ushtrime fizike, për qëllime 

mjekësore; aparate ushtrimi që kontrollohen nga kompjuteri për qëllime terapeutike; shtylla 

asimetrike për ushtime fizike [të përshtatura për përdorim mjekësor]; veshje për dhoma 

operacioni, gjegjësisht këmisha të gjata kirurgjike; drita dhe llampa për përdorim mjekësor, 

shërues, kirurgjik dhe dentar, gjegjësisht llampa koke, drita koke kirurgjike, llampa 

kirurgjike, llampa të operacioneve kirurgjike; drita dhe llampa për përdorim veterinar, 

gjegjësisht për ekzaminime kirurgjike; gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificial; batanije 

elektrike për përdorim mjekësor; aparate, pajisje dhe instrumente të rrezatimit ultravjollce 

për përdorim mjekësor, gjegjësisht llampa ultravjollce për qëllime mjekësore, njësi radiatori 

ultravjollce për qëllime terapeutike, llampa UV për aplikacione mjekësore; aparate, tuba, 

instalime dhe instrumente rëntgeni për përdorim mjekësor; aparate dëgjimi mjekësor; 

shishe ushqimi; thimhta dhe qetësues, gjegjësisht biberon për foshnje; zingjirë dhe kapëse 

për mbajtjen e biberonëve të foshnjeve; unaza për dhëmbë; lugë dhe ushqyes mjekësor për 

administrimin e medikamenteve; inkubatorë për qëllime mjekësore; pompa gjoksi; pajisje 

kujdesi për përdorim gjatë të ushqyerit me gji, gjegjësisht mbrojtëse gjoksi dhe mbrojtëse të 

thithave; termometër për përdorim mjekësor; kondomë; inkubatorë për foshnje; karrrige të 

hapura për oturak për foshnje dhe fëmijë; aparate masazhimi, elektrike apo jo-elektrike, 

aparate masazhimi për trup dhe gji; dorëza për masazhim; aparate që gjenerojnë dridhje për 

masazhime për qëllime mjekësore; shirita mbështetës për shtatëzani për qëllime mjekësore; 

shishe për foshnje; shishe ushqyese për një përdorim; shishe njëpërdorishme për foshnje; 

mbrojtëse të thitave për përdorim gjatë gjidhënies dhe me shisha të foshnjeve; pako me 

akull për qëllime mjekësore; shishe për ruajtjen e qumështit të gjirit, qese dhe mbajtëse 

tjera të ngjashme, të cilat mund që poashtu të ngrihen dhe ngrohen; thithë mashtruese për 

foshnje në formë të thimthave; termometër të veshit dhe ballit për përdorim mjekësor; 

aparate mjekësore për largimin e mukozës së hundës, gjegjësisht hollues i jashtëm nazal, 

aspiratorë hunde, vegla për shpërlarjen e hundës dhe vegla për larje hundës; laser për 
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trajtim mjekësor dhe kozmetik të fytyrës dhe lëkurës; aparate për rigjallërimin e lëkurës, 

gjegjësisht sisteme portative laserike, që përbëhen nga një laser portativ për përdorim në 

trajtim kozmetik, mjekësor dhe dermatologjik të fytyës dhe lëkurës; instrumente dentare 

dhe vegla për çngjyrosje apo zbardhje dentare, gjegjësisht drita shëruese dentare, tabela 

shëruese të kafshimit dentar; drita dentare intra-orale, dhe apara polimerizimi për qëllime 

dentare; pjesë të mallrave të përmendura.  

11  Instalime, aparate dhe instrumente që përdoren për ndriqim, ngrohje, gjenerim të 

avullit, pregatitje të ushqimit, për përdorim në frigoriferë, friz (ngrirje), tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe sanitari; grila elektrik, tosterë elektrik, makina elektrike për pregatitjen 

e bukës, grila elektrik nga metali; paisje elektrike për pregatitjen e sanduiqëve, tosterë 

eletrikë për sanduiqa; aparate elektrike për kafe, makina elektrike me filter për kafe; 

ngrohës eletrik të ujit; paisje elektrike për avullim; paisje elektrike për pregatitjen e orizit; 

furrë për pjekje; furrë elektrike për pjekje dhe mikrovalë; llampa elektrike; instalime për 

lagështim dhe tharje; aparate dhe instrumente; aparate dhe instrumente për kondicionim të 

ajrit; cisternë për ujë të nxehtë; instalime që përdoren për ndërrimin e nxehtësisë dhe 

lëngëzimin e gazrave; aparate dhe instrumente për sterilizim; ngrohës dhe mbajtës të 

nxehtësise të shisheve të foshnjeve; artikuj ushqimorë, lëngje dhe ushqime; aparate për 

gjenerimin e avullit për lirimin e avullit që përdoret për hekurosje, për përdorim shtëpiak; 

filtera të ajrit për përdorim shtëpiak; pastrues dhe lagështues të ajrit; shishe për ujë të 

nxehtë; tigan elektrik dhe tigan eletrik për gatime me pak yndyrë; tharëse elektrike për 

flokë; paisje me avull për rroba; ftohës për ruajtjen e qumështit të gjirit; artikuj për mallrat e 

lartëpërmendura  

14  Bizhuteri, duke përfshirë këtu bylyzykë për bebe dhe fëmijë; instrumente matëse të 

kohës dhe instrumente kronometrike, ora, ora me alarm; ora për trajnim për gjumë; si ora 

me alarm për të zgjuar individët në të njëjtën kohë për të mbajtur orarin e gjumit; shirita të 

orës së dorës; ora dore; mekanizëm për orë; kronografë që përdoren për matjen e orës; 

kronometër; rripa të orës; mbajtëse të orës; instrumente për matjen e orës dhe kronometer; 

si mbajtëse të adaptuara për ora dhe instrumente për matjen e orës dhe temperaturës, pjesë 

për orë; instrumente për matjen e orës dhe instrumente kronometrike; ora që kanë të 

instaluar funksionin e memories.  

21  Enë kuzhine, sitë, lopatë, sitë për lëngje, kthyese, rende, ndarëse të shkumës, pinceta 

kuzhine, mbajtëse kuzhine, enë kuzhinë, spërkatëse, gyp për shtrirje dhe derdhje të 

lëngjeve, mbajtëse kuzhine, krehër, shpuzë për larje, shpuzë për përdorim në punët e 

shtëpisë, brusha, si brusha që përdoren për shtypjen e mishit, brusha kozmetike, brusha për 

pastrim të shtëpisë, brusha për larjen e dhëmbëve, brusha dore, aparate për pastrimin e 

dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve dukë përdorur ajër më presion të lartë, penj për dhëmbë; 

aparate për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve, penj elektrik që përdoren me 

ajër dhe ujë për të pastruar dhëmbët; material për prodhimin e brushave; brusha elektrike 

me ngrohje; krehër elektrik për flokë; brusha rrotulluese elektrike për rregullimin e flokëve; 

gota për pije; enë porcelani dhe enë prej argjile dhe statuja; që nuk janë të përfshira në 

klasët tjera; filxhanë dhe shishe të adaptuara për ushqimin e fëmijëve dhe bebeve; enë me 

grykë që përdoret për mbushjen e filxhanëve, shishe të adaptuara për ushqimin e fëmijëve 

dhe bebeve; shishe për ushqim; mbajtëse që përdoren për sterelizimin e shisheve të bebeve 

kapakëve të tyre; mbajtëse të qumështit pluhur; mbajtëse me ngrohje që përdoret në shtëpi; 

duke përfshirë këtu edhe mbajtësit me ngrohje për shishet ushqyese, mbajtëse të ushqimit të 

bebeve që shiten të zbrazëta;shishe me kapakë që përdoren kundër derdhjes së lëngjeve; 
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oturak për femije; tas dhe kovë; shishe për pije; kuti për bukë; kuti për mbajtjen e letrave 

për përdorim shtëpiak; kuti dhe mbajtëse për përdorim shtëpiak; duke përfshirë këtu 

ruajtjen, ngrirjen, konzervimin, transportin dhe ngrohjen e qumështit të gjirit; qese plastike 

për përdorim shtëpiak; shishe termale dhe isotermike(termos) për të mbajtur shishet dhe 

biberonët e ngrohta apo të ftohta; duke përfshirë këtu mbajtësit e izoluar; termos I mbyllur 

dhe me vakuum dhe shishe me vakuum; artikuj për mallrat e përmendur më lartë vetëm në 

këtë klasë.  

28  Lodra dhe lojëra si tabela për lojë; aparate gjimnastike; si dhe artikuj sportiv si pedanë 

kërcimi, topa sportiv, bartës të adaptuar për topa sportiv, aparate për fitnes të brendshëm, 

paisje fitnesi për ushtrime, shkallë për ushtrime, bicikleta për ushtrime, (të palëvizshme), 

aparate për ushtrime trupore, që nuk janë të përfshira në klasët tjera; dekorime për bredhin e 

Vitit të Ri, lodra me zë për fëmijë; kukulla  

35  Shërbime për përkujdesje ndaj shëndetit dhe shëndetit  personal si dhe shërbime për 

databaza dhe mbajtjen e të dhënave  për mirëqënien; të gjitha këto shërbime për facilitimin 

e mbledhjes, kombinimit, lidhjes së të dhënave të mirëqënies dhe të shëndetit personal; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me preparatet e pastrimit dhe lavanderisë; 

farmaceutike, paisje shtëpiake, vegla për punë dore dhe paisje ndihmëse, aparate shtëpiake 

elektronike, instrumente dhe aparate kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare; aparate 

për pregatitje të ushqimit; bizhuteri, publikime dhe produkte nga letra; produkte nga lëkura 

si dhe imitimi i lëkurës; mobilje; enë dhe paisje kuzhine dhe shtëpie; tekstil dhe mallra nga 

tekstili; veshje, lodra dhe artikuj për lodra; shërbime reklamimi, menaxhim biznesi; 

administrim biznesi dhe shërbime për funksionimin e zyrës  

37  Shërbime për konstruktimin e ndërtesave, shërbime riparimi dhe instalimi për makinat 

dhe aparatet medicinale; aparate elektronike për konsumatorë dhe aparate për mirëmbajtjen 

e shtëpisë; skenerë medicinal, aparate për imazhe me rreze gama, paisje monitoruese për 

frymëmarrje dhe matje të rrjedhjeve; defribilator; monitor për pacientë; televizor, sisteme 

zërimi audio dhe radio; kompjuterë dhe kompjuter multimedia; brisk elektrik për rrojë dhe 

për flokë; aparate për kafe dhe qaj; grila elektrik; tigan elektrik; tigan elektrik për 

pregatitjen e orizit; ngrohës uji; aparate për pastrimin e ujit; brusha elektrike për dhëmbë; 

shërbime instalimi të aparateve medicinale dhe aparate elektronike për konsumatorë dhe 

aparate për mirëmbajtjen e shtëpisë, shërbime teknike si riparimi dhe përditësimi i 

harduerëve të sistemit kompjuterik; printer për kompjuterë; aparate medicinale për harduerë 

dhe softuerë kompjuterik; ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit për aparate 

mjekësore; shërbime të mirëmbajtjes dhe riparimit për pronarët e shtëpisë që blejnë, si dhe 

shitësit që shesin paisje të mëdha dhe produkte elektronike për konsumatorë; shërbime për 

aparate mjekësore si dhe paisje diagnostifikuese.   

38  Shërbime për ofrimin e qasjes në Internet në fushën e shëndetit dhe mirëqënies 

personale; uebfaqe dhe portale që përmbajnë edhe informata për shëndetin dhe rrjet 

komunikues global; shërbime për qasje në telekomunikim; ofrimi i qasjes në 

telekomunikim tek të dhënat e kujdesit shëndetësor si dhe databazës si në kompjuterë edhe 

në paisjet medicinale dhe në Internet; shërbime për shkëmbimin e të dhënave elektronike 

dhe shërbime transmetimi për kujdesin shëndetësor personal si dhe të dhëna për mirëqënien 

si dhe informata për mirëqënien dhe shëndetin personal; të gjitha këto shërbime për 

facilitimin e mbledhjes, kombinimit, lidhjes së të dhënave të mirëqënies dhe të shëndetit 

personal  

41  Edukimi, përkatësisht, ofrimi i sesioneve mësimore në fushën e kujdesit të nënës dhe 
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fëmijës, kujdesit të lëkurës dhe fytyrës; sigurimin e trajnimit në fushën e kujdesit për nënën 

dhe fëmijën, kujdesin ndaj lëkurës dhe fytyrës; shërbime argëtuese në natyrë të koncerteve, 

konkretisht koncertet muzikore, organizimi dhe realizimi i koncerteve, rezervimi i 

koncerteve; organizimin dhe realizimin e punëtorive në fushën e kujdesit për nënën dhe 

fëmijën, kujdesin ndaj lëkurës dhe fytyrës; shërbimet e lartpërmendura edhe nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve mobile; organizimi i aktiviteteve sportive dhe kulturore të 

komunitetit; Shërbimi i analizës së kujdesit shëndetësor, domethënë, stërvitja shëndetësore 

personale e një përdoruesi dhe dhënia e këshillave në fushën e aktivitetit fizik, gjumit, 

stresit dhe të ushqyerit, bazuar në të dhënat personale të shëndetit, parametrat fiziologjik, 

informatat vitale të shëndetit të shënjuar dhe informacionin kontekstual  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimin dhe zhvillimin e harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterik; shërbimet teknologjike në internet dhe ofrimin e softuerit mobil që 

u mundëson përdoruesve të kompjuterëve dhe pajisjeve mobile të ndajnë informacione dhe 

imazhe, të formojnë komunitete virtuale, të angazhohen në rrjetet sociale dhe të 

monitorojnë bebet dhe foshnjat. Shërbimet shkencore dhe teknologjike në lidhje me 

shëndetin dhe mirëqenien, domethënë, hulumtimet shkencore në fushën e shëndetit dhe 

mirëqenies dhe dizajnimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe të teknologjisë 

harduer dhe softuer që vishen për monitorimin e shëndetit dhe mirëqenies; shërbime për 

lehtësimin e kapjes, kombinimit dhe lidhjes së të dhënave personale të shëndetit në një re 

ose platformë, domethënë, shërbimet të cloud hosting, platformën si një shërbim që paraqet 

platforma softuerike për kapjen, kombinimin dhe lidhjen e të dhënave personale 

shëndetësore.  

44  Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; sigurimi i informacionit për dhënien e 

gjirit; sigurimi i trajtimeve për shëndetin dhe bukurinë, domethënë, shërbimet e kujdesit 

kozmetik të fytyrës, shërbimet e kujdesit kozmetik të lëkurës; shërbimet e zbardhjes së 

dhëmbëve; shërbime të kujdesit higjienik dhe bukurisë për njerëzit; shërbime në shtëpi 

pleqsh; ofrimin e shërbimeve për kujdesin afatgjatë në natyrën e shërbimeve të ndihmës në 

shtëpi; këshilla mjekësore në lidhje me mirëqenien e foshnjave, porsalindurve, fëmijëve 

dhe nënave; qiraja e pajisjeve medicinale; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen nëpërmjet internetit dhe shërbimeve mobile; Sigurimi i portalit të internetit në 

fushën e shëndetit dhe mirëqenies personale; shërbime të analizës së kujdesit shëndetësor, 

domethënë dhënien e sugjerimeve dhe rekomandimeve të jetesës, domethënë dhënien e 

informacioneve dhe këshillave në fushën e aktivitetit fizik, të ushqyerit, gjumit dhe stresit, 

bazuar në të dhënat personale të shëndetit, parametrat fiziologjik, informatat vitale të 

shëndetit të shënjuar dhe informacionin kontekstual; Shërbimet mjekësore dhe 

shëndetësore, përkatësisht këshilla dhe këshillime në këtë fushë; shërbime të kujdesit 

shëndetësor profesional dhe testime mjekësore dhe shqyrtim për qëllime diagnostikuese dhe 

trajtimi, brenda kuadrit të matjes së vazhdueshme të shëndetit personal dhe monitorimit të 

shëndetit personal, të gjitha shërbimet e mësipërme ofrohen nëse janë ose jo në internet 

nëpërmjet internetit ose një platforme të kujdesit shëndetësor digjital të bazuar në cloud; të 

gjitha shërbimet e lartpërmendura për lehtësimin e kapjes, kombinimit dhe lidhjes së të 

dhënave shëndetësore të ofruara nga pajisjet e matjes shëndetësore personale dhe të dhënat 

e vetë-gjeneruara të shëndetit; testimin dhe shqyrtimin mjekësor për qëllime kërkimore 

shkencore, brenda kuadrit të matjes së vazhdueshme të shëndetit personal dhe monitorimit 

të shëndetit personal, të gjitha shërbimet e mësipërme ofrohen nëse janë ose jo në internet 
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nëpërmjet një platforme të kujdesit shëndetësor digjital të bazuar në cloud.  

45  Shërbime ligjore:   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1261 

(220) 16/10/2017 

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

20000 Prizren, Kosova, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  DUAS 

 

 
     

 

(511) 3  Përgatitje dhe substanca për pastrim të trupit dhe flokëve, kryesisht për bebe, për 

lustrim, sapunë; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, kremra për flokë; pasta dhëmbësh për 

bebe dhe fëmijë. 

5  Përgatitje farmaceutike për fëmijë dhe foshnja, përgatitje dietike për fëmijë dhe foshnja; 

shampo dhe kremra mjekësore për bebe,  materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe për 

daljen e dhëmbëve për fëmije dhe bebe.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1262 

(220) 16/10/2017 

(731) KOMOT  sh.p.k. 

Adr. Lubizhda, 20000 Prizren, Kosova, KS 

(591) trendafil, krem, e bardhe , e gjelbert 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje dhe substanca për pastrim të trupit dhe flokëve, kryesisht për bebe, për 

lustrim, sapunë; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, kremra për flokë; pasta dhëmbësh për 

bebe dhe fëmijë  

5  Përgatitje farmaceutike për fëmijë dhe foshnja, përgatitje dietike për fëmijë dhe foshnja; 

shampo dhe kremra mjekësore për bebe,  materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe për 

daljen e dhëmbëve për fëmije dhe bebe.  
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(210) KS/M/ 2017/1263 

(220) 16/10/2017 

(731) Kasim Beqiri N.P.T. “FLORENTI” 

Rr. Mbretëresha Teutë, Mitrovicë, KS 

(740)  Valon Mehmeti B.I. Avokat – Valon 

Mehmeti Sheshi “Isa Boletini”, Mitrovicë, 

pn. 

 
 

(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  

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 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1264 

(220) 16/10/2017 

(731) Kasim Beqiri N.P.T. “FLORENTI” 

Rr. Mbretëresha Teutë, Mitrovicë, KS 

(740)  Valon Mehmeti B.I. Avokat – Valon 

Mehmeti Sheshi “Isa Boletini”, Mitrovicë, 

pn. 

 
 

(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 
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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/ 2017/1265 

(220) 16/10/2017 

(731) Kasim Beqiri N.P.T. “FLORENTI” 

Rr. Mbretëresha Teutë, Mitrovicë, KS 

(740)  Valon Mehmeti B.I. Avokat – Valon 

Mehmeti Sheshi “Isa Boletini”, Mitrovicë, 

pn. 

 
 

(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  

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  Duhan, artikuj për pirësit e duhanit, shkrepse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1266 

(220) 16/10/2017 

(731) Kasim Beqiri N.P.T. “FLORENTI” 

Rr. Mbretëresha Teutë, Mitrovicë, KS 

(740)  Valon Mehmeti B.I. Avokat – Valon 

Mehmeti Sheshi “Isa Boletini”, Mitrovicë, 

pn. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2017/1267 

(220) 16/10/2017 

(731) BAYDEMIRLER TEKSTIL 

SANAYI VE TICARET ANONIM 

ŞIRKETI San-1 Bulvari 2.Bölge Atatürk 

Cad. No:25 Kiraç Mevkii Büyükçekmece 

Istanbul TURKEY , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Pëlhura tekstili të endura ose të pa endure. Mallra tekstli për përdorim në 

amvisëri, që nuk janë të përfshira në klasat tjera: perde, mbulesa krevati, qarqaf (tekstil), 

këllëf jastëkësh, batanije, jorgan, peshqir. Flamuj, flamuj sinjalizimi, etiketa nga tekstili. 

Batanije mbështjellëse  

25  Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashteme, të ndryshme nga ati për 

qëllime të veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandan, shalle qafe, rripa 

(veshje). Veshmbarthje, këpucë, papuce, sandale. Mbulesa koke, kapela, kapela me ballik, 

bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke.  

26  Lidhëse dhe qëndisje; dantella, kordon, fjongo (kinkaleri), fjongo dhe gërsheta, shirita 

për fiksim të veshjeve, kordon për veshje, shkronja dhe numra për bërjen e çarçafëve, 

emblem të çendisura, bexhe për veshje, jo nga metalet e çmuara, mbrojtës gjoksi për veshje. 

Buton për veshje, shtrëngues për veshjet, vrima për veshje, patent (ziper), kopsa për këpucë 

dhe rripa, shtrëngues, kopsa këpucësh dhe rripash, karfica të ndryshme nga stolitë, fashë 

adezive nga teksili për dekorim të artikujve të tekstilit, kordon, gjilpëra, gjilpëra për qepje, 

gjilpëra për makina qepëse, gjilpëra për thurje dhe qendisje, kuti për gjilpëra, jastëk 

gjilpërash. Lule artificiale, fruta artificiale. Karfica flokësh, kapse flokësh, shirit flokësh, 

artikuj dekorativ për flokë, jo nga metaliet e çmuara; parukë, zgatje flokësh, bigudi 

elektrike dhe jo elektrike për kaçurela të flokëve, i ndryshim nga ai si shtesë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1268 

(220) 16/10/2017 

(731) Prend Pnishi Autosell24.eu 

Vëllezërit Frashëri, Gjakovë, KS 

(591) PORTOKALLI, GJELBERT, 

BARDHE 

(740)  Prend Pnishi Autosell24.eu 

Vëllezërit Frashëri, Gjakovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e shitjës dhe blerjës e të gjitha auto veturave nëpërmjet ueb faqës së 

internetit; shërbime marketingu; shërbime lidhur me reklamimin e veturave.  
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(210) KS/M/ 2017/1269 

(220) 16/10/2017 

(731) Prend Pnishi Immosell24.eu 

Vëllezërit Frashëri, Gjakovë, KS 

(591) portokalli, gjelbert, bardhe 

(740)  Prend Pnishi Immosell24.eu 

Vëllezërit Frashëri, Gjakovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e shitjës dhe blerjës e të gjitha patundshmërive nëpërmjet ueb faqës së 

internetit; shërbime marketingu; shërbime lidhur me reklamimin e patundshmërive  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1271 

(220) 18/10/2017 

(731) Arben Kuqi Suhareke, Fidanishte 

Nr.51 23000 Suharekë, Kosovë , KS 

(591) e kalter e bardha  

(740)  Arben Kuqi Suhareke, Fidanishte 

Nr.51 23000 Suharekë, Kosovë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe zmerilim;Ngjyruesa për qëllime 

tualeti;Lëndë kimike shkëlqyese ngjyre për qëllime shtëpiakeprodukte higjienike  

35  Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe.  

37  Pastrim i ndertesave (te brendshme). Pastrim i ndertesave (siperfaqe te jashtme),  
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(210) KS/M/ 2017/1272 

(220) 18/10/2017 

(731) HSK  L.L.C. Ulpiana C7, Hy. 1, Nr. 1, 

KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Sherbime të shoqatave profesionale; aktivitete shërbyese profesionale, shkencore 

dhe teknike; aktivitete shërbyese në mbështetje të bizneseve; shërbime të sigurisë në punë 

dhe shërbime të sigurisë shëndetësore në punë; reklama të sherbimeve profesionale; 

promovime të shërbimeve për siguri në punë dhe siguri shëndetësore.  

36  Sigurimi jetësor, sigurimi jo jetësor; shërbime të vlerësimit të rriskut dhe të dëmit.  

37  Aktivitete të shërbimit të zjarrëfikësve.  

41  Organizimi i konferencave dhe panaireve; edukimi dhe arsimimi, aktivitete mbështetëse 

arsimore; shërbime dhe aktivitete tjera të shëndetit të njeriut  

42  Sherbime të inxhinjerisë dhe këshillime teknike, testime dhe analiza teknike; kërkime 

dhe zhvillime eksperimentale në bioteknologji, kërkime dhe zhvillime zhvillime tjera 

eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinjeri. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1273 

(220) 18/10/2017 

(731) Zyre Jurdike EAMA 

Rr. Lekë Dukagjini, Dardania SU6/6 Hy.2 

Nr.31 10000 Prishtinë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  EAMA    

 

 
     

 

(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, preparatet për higjienën e gojës.  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim.  
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5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

6  Metalet e 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.  

7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve tokësore të 

transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet bujqësore 

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve  

8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës.  

9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e 

monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje .  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare  

12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.   

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët.   

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme ose të veshura 

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët (stolit), gurët e çmueshëm; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës).   

15  Instrumentet muzikore.   

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike  

17  Kauçuku, gutta¬percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral natyror) dhe 

produktet e punuera nga këto materiale dhe që  nuk janë të përfshira në klasat tjera; lëndët 

plastike në formë të shtrydhur për përdorim në fabrikim; materialet për ambalazhim, 

mbushje dhe izolim; gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali.  

18  Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkurat e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat  

19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e paperkulshëm jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike  
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20  Mobilet, pasqyrat, kornizat e fotografive; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit 

të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre 

materialeve, ose prej plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; 

qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), 

qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.  

23  Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit.   

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave  

25  Rrobat, këpucët, kapelat.   

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat dhe 

gjilpërat; lulet artificiale.   

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e 

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

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për ftohje.  

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.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.   

38  Telekomunikacione.   

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  

40  Trajtimi i materialeve.  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

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/ 2017/1274 

(220) 18/10/2017 

(731) Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Material i shtypur material, ne veçanti, reklamat, gazetat, broshurat, posterët, 

material shkrimi dhe parulla në fushat e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe 

industrisë farmaceutike  

44  Dhënia e informacionit në fushën e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe industrinë 

farmaceutike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1275 

(220) 18/10/2017 

(300) 2017-292  18/04/2017  LI 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  AIRPOWER 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisjet mbushëse pa tel; mbushësit (ngarkuesit) pa tel për përdorim me 

kompjuterë, telefona celularë, kompjutera dore, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

celularë, pajisje elektronike mobile, pajisje të lëvizshme elektronike, orë të mencura, syze 

të mencura, dëgjuese për vesh dhe kufje; labot për mbushje dhe adapterë për kompjuterë, 

telefona celularë, kompjutera dore, pajisje periferike kompjuterike, telefona celularë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje të lëvizshme elektronike, orë të mecura, syze të mencura, 

dëgjuese për vesh dhe kufje  
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(210) KS/M/ 2017/1276 

(220) 19/10/2017 

(731) Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ALERIZON 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1277 

(220) 19/10/2017 

(731) Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30  B-2340 Beerse, BE 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtinë 
 

(540)  ORONAZOL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate humane farmaceutike .   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1278 

(220) 19/10/2017 

(731) PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, 

HR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ushqimi dietik i përshtatur për foshnjat; ushqim për foshnjat; substanca dietetike 

për foshnjat; produkte dietetike për foshnjat  

29  Reçel të frutave; marmeladë; xhelatinë; reçele, kompotet, lyrës të frutave dhe perimeve; 

lyrës me bazë frutash; lyrës me arrë; pure perimesh; fruta të buta; pije me bazë qumështi me 

arome çokollatë; ëmbëlsira të ftohta nga qumështi; lyrës nga qumështi me yndyror të ulët; 

produktet e qumështit; ëmbëlsirat nga qumështi; lyrës nga qumështi  

30  Lyrës i ëmbël (mjaltë); lyrës çokollate që përmbajnë arra; lyrës çokollate për t'u 

përdorur në bukë; lyrës nga çokollata; produkte me bazë çokollatën; qull i çastit; çull me 
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një bazë qumështi për ushqim; drithërat e mëngjesit me mjaltë; drithërat e mengjesit të 

nxehta; drithërat e mengjesit të bëra me oriz; drithërat e mengjesit që përmbajne fibra; 

drithërat e mëngjesit, qull dhe kaçamak; drithërat e mengjesit që përmbajnë pemë; drithërat 

e mengjesit që përmbajnë mjaltë; drithërat e mëngjesit; drithëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1279 

(220) 19/10/2017 

(731) SZR BIOLAND RISTIĆ MILAN, 

PREDUZETNIK, PETROVARADIN,  

Patrijarha Rajačića 43, Petrovaradin  

21131 Novi Sad, RS 

(591) E KALTER  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të ngrira, të konservuara, të thata dhe të përgatitura; xhelatinë; 

reçele; komposto  

30  Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga 

drithërat; bukë; pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, pluhur për 

ushqim; krip, mustardë; uthull, salcë (me erëza); erëza  

31  Drithërat dhe produktet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore, që nuk përfshihen në klasa 

të tjera; fruta dhe perime të freskëta. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1280 

(220) 19/10/2017 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CIPIRIPI 

 

 
     

 

(511) 30  Preparate me bazë malti; kakao dhe preparate me bazë kakao  dhe pije;  çokollatë, 

produktet e çokollatës pasta çokollate, çokollatë shpërndarëse, preparate me bazë te 

çokollatës dhe pije; ëmbëlsira, sheqerka, karamele; ëmbëlsira prej sheqeri     
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(210) KS/M/ 2017/1281 

(220) 20/10/2017 

(731) EPO FASHION CO., LTD. 

24, NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 

HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 

CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, CN 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, veshbathje, mbulesa koke  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1282 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, veshje sportive, veshje të brendshme, çorape femrash (geta), 

veshmbathje, mbulesa koke, xhaketa (veshje).   

28  Artikuj gjimnastikor dhe sportiv  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1283 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Pëlhura dhe mallra tekstili që nuk janë të përfshirë në klasat tjera; mbulesa shtrati 

dhe tavoline.  

25  Veshje, veshbathje, mbulesa koke.  

26  Lidhëse dhe qëndisje; kordele dhe bishtalecë; butonë, grepa dhe sytha, kapëse dhe 
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gjilpëra; lule artificiale  

27  Qilimë, sixhade, rogoz dhe hasra, linoleum dhe materiale tjera për mbulim të 

dyshemeve ekzistuese; varëse muri jo tekstile  

28  Lojra, lodra; artikuj gjimnastik dhe sportiv që nuk përfshihen në klasat tjera; zbukurime 

për pemën e krishtlindjes. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1284 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  SCOTTY 

 

 
     

 

(511) 31  Gjëra ushqimore për kafshë; gjëra ushqimore për mace; gjëra ushqimore për qen; 

strofulla kafshësh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1285 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  SUN KISS 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë, gjëra për rezitje.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1286 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  MOLLY 

 

 
     

 

(511) 31  Gjëra ushqimore për kafshë; gjëra ushqimore për mace; gjëra ushqimore për qen; 

strofulla kafshësh  
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(210) KS/M/ 2017/1287 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kripra për zbutjen e ujit, poashtu në formë të tabletave të kompresuara  

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

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; zbutës; agjent shpërlarës për larëse enësh; agjent larës 

për makina enësh; produkte pastrimi për qelq; produkte pastrimi për dysheme; lecka të 

lagura për pastrimin e syzave të lagura me detergjent për pastrim.   

5  Desinfektues për përdorim shtëpiak  

21  Roba (rogoz) për pastrim; roba (rogoz për pstrim) i bërë nga mikorfibra; sfungjer 

pastrues; brusha pos brushave për bojra; kontejnerë jo metalik për përdorim shtëpiak, për 

përdorim në kuzhinë dhe për mbajtjen e produkteve larëse.  

22  Thasë lavanderie.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1288 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, materiale kancelarie  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1289 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e kuqe, e verdhe, e zeze 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

     

 

(511) 4  Karburant për zgarë; qymyr për grill; briketa për grill; produkte për ndezje dhe 

thupra druri  ose shirita letre për ndezje të qymyrit për zgarë; fluid për ndezj; kube  për 

ndezje.  

6  Foli alumini për zgara.  

8  Takëm për zgara; takëm tavoline për zgarë.  

9  Veshje mbrojtëse për zgarë; dorëza për zgarë  

11  Gril elektrik dhe gril me qymyr; fura dhe vende zjari me gril.  

21  Enë për peshk; pjata për zgarë; tabaka alumini për zgarë; hell (thupra) për zgarë.  

29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të konservuara, thara 

dhe të ziera; xhele; pelte, reçel; komposto; vezë, qumsht dhe produkte qumshti; vajra dhe 

yndyra ushqimore. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1290 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e kalter e bardhe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Çadra  

25  Rripa (veshje), dorëza (veshje), takëm këmisha-brekë (të brendshmesh), veshje dhe 

pëlhura trikotazhi, xhaketa (të mëdha, të bëra nga stofi (pëlhura), veshje lëkure, veshje të 

jashtme, pizhame, çorpe, hula-hope (çorape femrash), veshje e thurur, brekë dhe linjta, 

veshje e brendshme, artikuj të thurur (veshje), pantallona, çorape deri te kyçi i këmbës, 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

103 

 

çorape, pulover, xhaketa, kapotë, xhinse, polo fanela, këmisha me mëngë të shkurtëra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1291 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Lecka të lagura; posaqërsiht lecka për kujdes lëlure dhe heqje makiazhi të lagura 

me trajtim ose losion kozmetik  

16  Mallra letre; mallra letre siç janë leckat e letrës; letër tualeti; facoleta; lecka për heqjen 

e makiazit; marhama; lecka letre, i gjith malli i lartëpërmendur i bërë nga letra. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1292 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e kuqe, e bardhe, e kaltert, e zeze 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Agjent kundër ngrirjes; ujë i destiluar.  

2  Ngjyra; vernik; llakra; agjent kundër ndryshkjes  

3  Preparate për pastrim; lustrim; gryerje dhe abraziv; produkte kundër  elektricitetit statik; 

aero sole për kabina; lëngje për pastrimin e xhamve të përparmë; dyll lustrues; produkte të 

parfimuara të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera  

4  Vajra industriale; posaqërisht vajra për vetura; vajra për motorë dhe makina; lubrifikantë  

9  Fitila; bateri (akumulatorë) për vetura; bateri; antena; plejer për kompakt disqe; shuajtës 

të zjarit; autoparlandë; radio për vetura  

11  Poça lektrik për ndriçim  

12  Pjesë për vetura.  

22  Litarë për tërheqje për vetura; shirita për trajtim të ngarkesave; shirita për shtrëngim; 

pëlhurë e gomuar (ceradë).     

 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

104 

 

 
 

(210) KS/M/ 2017/1293 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e kalter, e bardhe, e verdhe, ngjyre 

roze 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte për larje, sapun, produkte parfumesh, vajra esenciale, kozmetikë, 

produkte për kujdes shëndeti si produkte për kujdes bukurije dhe trupi, produkte për 

higjienë të trupit për përdorim jo mjekësor, losion flokësh, dentifricë, sytha pambuku 

(duqe) për përdorim kozmetik, preparate kozmetike për banjë, lecka të lagura me losion 

kozmetik, lecka të lagura me vaj, krem, vajra dhe losione për trup, për kujdes bukurije dhe 

shëndeti të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera, lecka për kujdes lëkure, krem, vajra 

dhe sapun kremi për banjë, shampon, xhel dushi, produkte dushi dhe banje  

5  Produkte farmaceutike dhe produkte sanitare për qëllime mjekësore; supstanca dietike 

për qëllime mjekësore, ushqim për bebe; vata për gjinj për gra, leukoplast, materiale për 

fashim.  

10  Shishe për ushqim, rathë për dhëmbë, shishe për ushqim me valvule, biberon, thithm 

për shishe ushqimi  

16  Pelena brekë nga letra ose nga celuloza ose të bëra kryesisht nga letra ose nga celuloza, 

artikuj nga celuloza ose letra për përdorim për kujdes ndaj bebeve.  

20  Karige të larta për bebe, dubak (karoce fëmijsh), kosh për lojra, mobilje, pasqyra, 

korniza pikturash, kapëse fiskuese nga plastika ose druri, zingjir nga plastika ose druri për 

kujdes të bebironit, artikuj dekorativ jo nga materialet tekstile, garderobe (dollap) jo nga 

metali, kazan jo metlik, këmbalec rrobash (mobilje), objekte lëvizëse (objekte dekorative), 

thasë gjumi për bebe, arkë për lojëra  

21  Banjë bebesh, ngrohës për shishe për ushqim (jo-elektrik), krehër, sfungjer, brusha (pos 

brushave për bojëra), brusha flokësh, gota për tu mësuar si të pihet, posaqërisht gota që 

rriten automatikisht, tase, basene (legene) dhe pjata për fëmijë, pjata për ngroje të ushqimit, 

brusha dhëmbësh elektrike dhe jo elektrike, mallra nga qelqi, porcelani dhe argjila për 

përdorim në amvisëri dhe kuzhinë, shishe vakumi (shishe termusi), gota për brusha 

dhëmbësh, tuba, vaska portable për bebe, pjata plastike dhe gota, pjata dhe gota kartoni, 

punë arti i bërë nga qelqi, porcelani dhe argjila, instrumente pastrimi për shishet për ushqim 

(jo elektrike), kanaqe mbeturinash, kontejner amvisërie dhe kuzhine jo nga metali i çmuar, 

mbulesa tavoline, enë kuzhine dhe enë gatimi jo nga metali i çmuar, kuti biskotash, çanta 

isotermike dhe kova akuli jo elektrike, posaçërsiht çanta isoermike dhe kova akulli 

portable, kuti sapuni, mbajtës sapuni, shpërdarësh sapuni, arka tualeti.   

25  Veshje, veshbathje, mbulesa koke, posaqërisht takëme bebesh  
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(210) KS/M/ 2017/1294 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e zeze , e bardhe, e kuqe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat  përdoren në industri, shkencë, fotografi si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë e papërpunuar; plehra; 

përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substanca tanin; adezivë që përdoren në industri  

4  Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; produkte për lagie dhe lidhje; 

karburante (përfshirë karburant motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje  

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; hekurishte dhe copëra të vogla prej metali; tuba prej metali; kasaforta; 

mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera; minerale.  

7  Makineri dhe mjete makinerie; motor dhe makina (të ndryshëm nga ato tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (të ndryshëm nga ato tokësore); vegla 

bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh  

8  Vegla dhe instrumenta dore; takëm thikash, pirunjësh dhe lugësh; armë brezi (të 

ndryshme nga armët e zjarit); brisqe rroje.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), emergjencë (për shpëtimin e 

jetës) dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, kyçje, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; regjistrues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi 

të zërit; 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.  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.  

12  Automjete; aparate lëvizëse për tokë, ujë ose ajër;  

16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj zyrash; 

ngjitës për qëllime zyre ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina shkrimi dhe 

artikuj të nevojshëm zyre (përveç mobiljeve); materiale udhëzuese dhe mësimdhënie 

(përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); 
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shkronja shtypi; bloqe stampimi  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala.  

20  Mobilje, 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  

21  Enë kuzhine ose shtëpie dhe konejnerë (jo nga metali i çmuar ose i veshur me atë); 

krehër dhe sfungjerë; furça (përveç brushave për bojra); materiale përbërës të furçave; 

artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; xham i papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç 

xhamit të përdorur në ndërtim); qelqurina, porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në 

klasa të tjera.  

24  Pëlhura dhe mallra tekstili që nuk janë të përfshirë në klasat tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline  

25  Veshje, veshbathje, mbulesa koke  

27  Qilimë, sixhade, rogoz dhe hasra, linoleum dhe materiale tjera për mbulim të 

dyshemeve ekzistuese; varëse muri jo tekstile.  

28  Lojra, lodra; artikuj gjimnastik dhe sportiv që nuk përfshihen në klasat tjera; zbukurime 

për pemën e krishtlindjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1295 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e verdhe, e bardhe, e kuqe, roze, e 

gjelbert, e kaltert, ngjyre vjollce 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Materiale për artistë (pikturim); ngjyra uji për pikturim në art.  

8  Gërshërë.   

16  Letër; karton i trashë; furnizime zyrash dhe edukative; materiale artistësh; brusha 

pikturimi; këndrejt për vizatim; rekuzita zyre, pos mobiljeve  
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(210) KS/M/ 2017/1296 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) ngjyre kafe e bardhe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve, që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj zyrash; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; 

makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç mobiljeve); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); shkronja shtypi; bloqe stampimi.  

21  Enë kuzhine ose shtëpie dhe kontejnerë; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç brushave 

për bojra); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqurina, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në këtë klasë.  

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

konservuara, të thara dhe të gatuara; 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, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

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

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt.  

32  Birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (pos birrës).  
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(210) KS/M/ 2017/1297 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) ngjyre hiri, e gjelbert, e bardhe, e kuqe  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; 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, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

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

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt.  

32  Birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve  

33  Pije alkoolike (pos birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1298 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e kuqe, e gjelber, e bardhe, e zeze 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; esktrakte mishi; Fruta dhe perime të konservuara, 

ngrira, thara dhe të gatuara; 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, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull për freskim.  

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

32  Birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 
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frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (pos birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1299 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e gjelbert, e kuqe, ngjyre vjollce, e 

bardhe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; esktrakte mishi; Fruta dhe perime të konservuara, 

ngrira, thara dhe të gatuara; 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, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

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

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt  

32  Birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe lëngje 

frutash;shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1300 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e gjelber, e bardhe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve, që nuk janë 
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përfshihen në klasa të tjera; materiale kancelarie; materiale artistësh; furça bojërash; 

makina shkrimi dhe rekuizika zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1301 

(220) 20/10/2017 

(731) SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(591) e kuqe, gjelber, e bardhe, e zeze, 

ngjyre hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; esktrakte mishi; Fruta dhe perime të konservuara, 

ngrira, thara dhe të gatuara; 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, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

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

31  Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt.  

32  Birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

33  Pije alkoolike (pos birrës).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1302 

(220) 20/10/2017 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-StraBe 1, 76185  Karlsruhe, 

Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitje larje dhe zbardhimi; përgatitje për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; 

sapunë; parfumë, vajra esenciale, përgatitje për kujdes të trupit dhe bukurisë; locionë për 

flok; përgatitje për kujdes të dhëmbëve; copa ose shami të ngopura me vajra për qëllime 

kozmetike ose tualeti; vajra dhe locionë, kremëra, pudra, kripëra banjoje, jo për qëllime 

mjekësore; xhelra për larje dhe dush, kremra për fytyrë, lëkurë dhe trup; përgatitje të 

kujdesit të flokut; locionë pas rroje, Kolonja, kremara para-rroje, shkumra për përdorim 

gjatë rrojës, xhelra rroje, kremra rroje, shkopinj rroje; përgatitje të kujdesit të gojës, jo për 
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qëllime mjekësore; eksfoliantë; përgatitje depilatore; takëme kozmetike (të mbushura); ujra 

mineralë për qëllime kozmetike; përgatitje për heqjen e tualetit; gurë shapi (antiseptik); 

antidjersa (artikuj tualeti antidjersë); substanca aromatike natyrale (vajra esenciale); spraj 

freskues të frymëmarrjes; esenca eteriale; artikuj kozmetikë për vetulla; lapsa për vetulla; 

kripëra për banjo, jo për përdorim mjekësor; kripëra për banjo, kozmetike; përgatitje për 

ngjyra për mjekrën; dyll për mustaqe; shkumë deti; krem për zbardhjen e lëkurës; përgatitje 

zbardhuese për qëllime kozmetike; deodorantë për përdorim personal (parfumë); sapunë 

dezinfektues; sapunë deodorantë; dru aromatik; substanca parfumerie për përdorim në 

lavanderi; ujra tualeti-eau de toilette; ujë javel; dyll depilator; lëndë ngjyruese për përdorim 

tualeti; ngjyruesa për përdorim kozmetik; leckë xhami; bojra për lyerjen e flokëve; llak për 

flokë; larës flokësh; kremra lëkure (kozmetik); përgatitje (kozmetike) për kujdesin e 

lëkurës; vaj jasemini; adezivë për fiksimin e flokëve të rreme; adezivë për qëllime 

kozmetike; adezivë për ngjitjen e qerpikëve false; kolonj-eau de Cologne; artikuj 

kozmetikë; lapsa kozmetikë; thonj artificialë; qerpikë të rremë; vaj livando; ujë livando; 

buzëkuqë; locione për qëllime kozmetike; makiazh; qumësht bajame për qëllime 

kozmetike; sapunë bajame; sapunë mjekësor; pëlhura të ngopura me një përgatitje 

pastruese; misk (parfumeri); manikyrë; përgatitje të kujdesit për thonjtë; neutralizuesa për 

onde permanente; vajra për kujdes të trupit dhe bukurisë; vajra për qëllime kozmetike; vajra 

për qëllime pastrimi; përgatitje për valëzimin e flokëve; vajra për parfume dhe aroma;  

parfume; pasta për rripat mprehës të brisqeve të rrojës; mente për parfume; esencë menteje; 

substanca aromatike natyrale për pije (vajra esenciale); lustruesa për proteza; pomadra për 

qëllime kozmetike; lule të thara dhe erëza (aroma); përgatitje për pastrim kimik; përgatitje 

rroje; sapunë rroje; gurë rroje (antiseptik); locionë pas-rroje; përgatitje tymuese (parfume); 

shkopinj të parfumuar me djegie; qumësht pastrimi për kujdes të trupit dhe bukurie; 

përgatitje për pastrim; përgatitje për pastrimin e protezave; letër zmerile; përgatitje për 

hollim, kozmetike; makiazh; përgatitje makiazhi; pudër makiazhi; maska bukurie; lustruesa 

për këpucë; sapunë anti-djersë; sapunë kundra erës së këmbëve; shampo; përgatitje për 

mbrojtje nga dielli (përgatije kozmetike për nxirrje në diell); pudër talk për përdorim 

tualeti; përgatitje kozmetike për kafshët; shampo për kafshët; tualete (kujdes të trupit); 

sapunë tualeti; ujë tualeti;  vazelinë për qëllime kozmetike; pluhura larës; peroksid 

hidrogjeni për qëllime kozmetike; lesh pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku 

për qëllime kozmetike; zbutës pëlhurash për lavanderi; përgatitje kozmetike për vetulla; 

rimel; xhel zbardhues për dhëmbët; kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike; vajra 

esenciale limoni.  

5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

produkte dietetike për qëllime mjekësore, ushqime për foshnjat; leukoplaste, materiale për 

fashime plage; përgatitje për mbushjen e dhëmbëve dhe materiale për marrje formash për 

qëllime dentare; dezinfektantë; përgatitje për asgjësimin e parazitëve; këpurdhëvrasësa, 

herbicide; përgatitje mjekësore për hollim; lëndë ndihmëse për qëllime mjekësore; alkol për 

qëllime mjekësore; alkol për qëllime farmaceutike; anestezikë; antibiotikë; përgatitje 

antiparazitësh; antiseptikë; pambuk antiseptikë; ndrydhësa të oreksit për përdorim 

mjekësor; byzylykë për qëllime mjekësore; medikamente për qëllime njerëzore; 

medikamente për qëllime veterinare; medikamente për qëllime dentare; pambuk aseptikë; 

lapsa kaustikë (produkte farmaceutike); përgatitje për sy (përgatitje farmaceutike); kripëra 

banjoje për qëllime mjekësore; përgatitje për banjo, mjekësore; përgatitje bakteriale për 

qëllime mjekësore dhe veterinare; përgatitje bakteriologjike për qëllime mjekësore dhe 
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veterinare; balsam për qëllime mjekësore; përgatitje balsamike për qëllime mjekësore; 

pambuk për qëllime mjekësore; qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime mjekësore; 

përgatitje biologjike për qëllime veterinare; përgatitje që pastrojnë gjakun; lapsa 

hemostatike; hapa si karamele të tretshme për qëllime mjeksore; përgatitje kimio-

farmaceutike; kontraceptivë kimikë; përgatitje kimike për diagnostikim të shtatzanisë; 

përgatitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; 

përgatitje kimike për qëllime veterinare; peshqirë sanitar; deodorantë për veshje dhe 

tekstile; deodorantë të tjerë nga ato për njerëz dhe kafshë; dezifenktantë për qëllime 

higjenike; detergjentë për qëllime mjeksore; lëndë dietetike për qëllime mjekësore; pije 

dietetike për qëllime mjekësore; ushqime dietetike për qëllime mjekësore; barna për 

qëllime mjekësore; përgatitje proteinash për qëllime mjekësore; përgatitje enzimatike për 

qëllime mjekësore; enzima për qëllime veterinare; përgatitje enzimatike për qëllime 

mjekësore; glukozë për qëllime mjekësore; gomë për qëllime mjeksore; lapsa haemostatikë; 

ngjitësa protezash; shirita ngjitës, për qëllime mjeksore; çajra bimorë mjeksorë; ilaçe 

kundra erës së këmbëve; ilaçe kundra djersitjes; hormone për qëllime mjekësore; brekë 

absorbuese për mospërmbajtje; përgatitje kundër insekteve; myshk Irlandez për qëllime 

mjekësore; kapsula për qëllime mjeksore; çamçakëza për qëllime mjekësore; përgatitje 

antiseptike; kompresa; lapsa për dhimbjen e kokës; solucione për përdorim me lentet e 

kontaktit; tretësa për heqjen e leukoplasteve ngjitës; locionë për qëllime farmaceutike; 

përgatitje për freskimin e ajrit; përgatitje për pastrimin e ajrit; pije me qumësht dhe malt për 

qëllime mjekësore; qumësht bajame për qëllime farmaceutike; pije mjekësore; infuzione 

mjekësore bimore; përgatitje mjekësore për rritjen e flokëve; çajra mjekësorë; bimë 

mjeksore; ujë deti për banjo mjekësore; yndyrë për mjelje; brekë për përdorim gjatë 

menstruacioneve; tampona për përdorim gjatë menstruacioneve; mentol; përgatitje kundër 

migrenës; shtesa ushqimore minerale; ujra mineralë për qëllime mjekësore; kripëra të 

ujrave mineralë; përgatitje për trajtimin e djegieve; përgatitje kundra formimit të kallove; 

përgatitje për të lehtësuar dhimbjen e dhëmbëve; fasho për përdorim gjatë 

menstruacioneve; brekë higjenike; baltë për banjo; baltë për qëllime mjekësore; përgatitje 

për mbrojtje nga mola; letër kundër molës; shplarësa goje për qëllime mjekësore; shtesa 

ushqimi për qëllime mjekësore; shtesa ushquese për qëllime mjeksore; shtesa ushqimi 

mjeksore, minerale dhe dietetike; vajra mjekësore; produkte ushqyese për përdorim si një 

shtesë dietetike; përzierje pijesh prej shtese dietetike dhe që zëvendësojnw të ngrënit e 

ushqimit; shtesa ushqimore që përbëhen prej vitaminash, aminoacidesh, mineralesh dhe/ose 

elementëve për gjurmë; vajra për qëllime mjeksore; përgatitje për vrasje parazitësh; 

përgatitje për agjesim parazitësh; tableta që mbahen të shkrihen në gojë për përdorim 

farmaceutik; mente për qëllime farmaceutike; leukoplaste për dëmtimet e inflamuara gjatë 

futbollit; leukeplastë për qëllime mjekësore; përgatitje farmaceutike; përgatitje 

farmaceutike për trajtimin e zbokthit; përgatitje farmaceutike për kujdesin e lëkurës; fenole 

për qëllime farmaceutike; pilula për qëllime farmaceutike; agjentë këpurdhëvrasës; 

përgatitje të elementeve për gjurmë për përdorim njerëzor; përgatitje sterilizuese; temjan 

për largim insektesh; përgatitje tymuese për qëllime mjekësore; përgatitje për pastrimin e 

lenteve të kontaktit; takëme me medikamente për udhëtim (sete mjeksore); kripëra për 

nuhatje; vaj kastori për qëllime mjekësore; melheme për qëllime farmaceutike; tableta me 

kripë amoni; kripëra për qëllime mjekësore; kripëra për banjo me ujë mineral; banjo 

oksigjeni; barna narkotike; çaj për hollim për qëllime mjekësore; shurupra për qëllime 

farmaceutike; pjesë me material absorbues për higjenë të femrës (produkte higjenike); 
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pomadra kundër djegies nga dielli; përgatitje kundër djegies nga dielli për qëllime 

farmaceutike; kupeta gjiri; shirita testues për qëllime mjekësore; ujra termale (ujra shërues); 

tinktura për qëllime mjekësore; dekstrozë për qëllime mjeksore; copa të ngopura me 

locione farmaceutike; larësa vagine; vazelinë për qëllime mjekësore; kuti të ndihmës së 

parë (të mbushura); përgatitje dixhestive për qëllime farmaceutike; përgatitje vitaminoze; 

lapsa për djegien e lythave; shtëllunga pambuku për qëllime mjeksore; pelena për 

mospërmbajtje; copa larje të njomta të ngopura me përgatitje farmaceutike; shtesa dietetike 

majaje.  

10  Aparatura dhe instrumente mjeksore, kirurgjikale, dentare; artikuj ortopedike; shishe 

për bebe; shishe për të pirë për bebe dhe foshnje; shishe biberoni për ushqim; rrethore për 

kruajtjen e dhëmbëve të bebeve dhe rruaza ngjyrë vjollcë për kruajtjen e dhëmbëve; 

biberona për bebe; pompa gjiri; kompresa të nxehta dhe të ftohta; termometra për përdorim 

mjekësor; jastëkë për përdorim mjekësor; jastëkë me rezervuar ngrohje, për përdorim 

mjeksor; batanije ngrohje për pëdorim mjeksor; jastëkë ngrohje (elektrikë) për përdorim 

mjekësor; qese me akull për përdorim mjekësor; bandazhe elastike; çorape për vena 

varikoze; doreza për përdorim mjekësor; inhalatorë; llamba për përdorme mjekësore; lugë 

për administrimin e medikamenteve; maska për përdorim nga personeli mjekësor; aparatura 

për masazh; aparatura për masazh estetik; dorashka për masazh; aparatura për masazh me 

vibrim; aparatura mjeksore për ushtrime fizike dhe për fizioterapi; aparatura terapeutike me 

ajër të nxehtë; rripa kërthizorë; gjilpëra për përdorim mjekësor; shiringa për përdorim 

mjekësor; kontraceptivë, jo-kimikë; prezervative (kondomë); pajisje për kruajtje veshi; 

dyshekë për mospërmbajtje; pajisje për kruajtje gjuhe  

29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të 

thara dhe të ziera; xhelra (pellte), gliko, komposto; vezë, qumësht dhe produktet të 

qumështit; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; ushqime ose shtesa ushqimi dietetike, jo për 

përdorim mjeksor, me bazë proteina, yndyrna me shtim të acidieve yndyrorë dhe 

vitaminave, mineraleve, elementëve gjurmë, ose vetëm ose në kombinim, derisa përmbahen 

në këtë klasë; shtesa ushqimi jo për qëllime mjeksore, me bazë proteina apo yndyrna; 

shtesa ushqimi jo për qëllime mjeksore me bazë frutash dhe perimesh; ekstrakte barishtesh 

për ushqim; algjinate për ushqim; pure molle; lëng mishi; koncentrate lëngu mishi; 

përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; gjalp; krem gjalpi; hurma arabie; gjizë; e 

verdhë veze; vezë pluhur; albuminë për ushqim; e bardha e vezëve; gjalpë kikiriku, kikirikë 

(të përpunuar); ushqime të përgatitura nga peshku; koncentrate për supë; feta frutash; 

xhelatinra frutash; tul frutash; sallata frutash; meze me bazë frutash; fruta të ziera; 

xhelatinra për ushqim; alga deti të thekura; gliko xhenxhefili; kos; krem kafeje; gjalpë 

kakao; fruta të ëmbëlsuara; patate në feta të skuqura; djathë; kazein për ushqim; kefir (pije 

qumështi); humus (brum qiqre të rëndomtë); meze e lehtë me fruta ose perime; gjalpë 

kokosi; yndyrë kokosi; arra kokosi, të thara; vaj kokosi; fruta, të ruajtura; ushqime bimore 

të fermentuara (kimchi); pure mëlçie; vaj misri; bajame, të grira; margarinë; marmalatë; 

qumësht; pije me përmbajtje qumështi, ku qumështi mbizotëron; hirrë; lajthi, të përgatitura; 

fruta, të konservuara; sallatë frutash; vajra të ngrënshëm; ullinj, të ruajtur; vaj ulliri për 

ushqim; vaj palme kernel për ushqim; vaj palme për ushqim; lëngje zarzavatesh për gatim; 

polen i përgatitur si ushqim; marmalatë boronice (komposto); proteina për konsum nga 

njerëzit; djath gjize; vaj kolze për ushqim; stafidhe; krem (produktet baxhoje); proshutë; 

ajkë; fruta të ëmbëlsuara, të veshura me çokollatë, të veshura me sheqer; vaj susami; tahin 

(pastë e farave të susamit); sojë, të ruajtura, për ushqime; qumësht soje (zëvendësues 
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qumështi); vaj luledielli për ushqim; proshutë derri; xhelatinë për ushqim; supra, përgatitje 

për të bërë supë; fruta të ngrira; perime të ngrira; tofu; domate pure; lëng domate për gatim; 

salçiçe; salçiçe në brumë; sallameri; përgatitje për të bërë supë (bouilon); qepë, të ruajtura;   

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; pije me bazë kafe; 

pije me çokollatë; pije me bazë çajin; çajra bimorë, jo mjeksorë; miellra dhe përgatitjet e 

bëra nga drithërat, bukë, brumëra, dhe ëmbëlsira; produkte të furrës së bukës; çokollata; 

erëza; akuj; përzierje drithërash dhe frutash të thata si ushqim mëngjesi (muesli); muesli 

dhe kallëpë me drithëra, meze me drithëra, kallëpe me pak kalori; peksimadhe; ushqim për 

meze me bazë orizi; mjaltë, melasë; llapa, me bazë qumështi, për ushqime; ushqime 

dietetike ose shtesa për ushqime, jo për përdorim mjeksor, me bazë karbohidrate, fibra, me 

shtim vitaminash, mineralesh, elementësh gjurmë, vetëm ose në kombinim, për aq sa 

përmbahen në këtë klasë; shtesa ushqimorë të përgatitura nga drithërat; ëmbëlsira; karamele 

të tretshme; çamçakëzë, jo për përdorim mjekësor; barishte (kondimente);  glikanxo; 

aromatizuesa, ndryshe nga vajrat esencial, për pije; esenca, përveç vajrave esenciale; miell 

gruri; esenca, përveç vajrave esenciale, për ëmbëlsira; pluhur pjekje; uthull e lehtë; agjentë 

për trashjen e ushqimeve të gatuara; agjentë lidhës për akullore (akull i ngrënshëm); 

biskota; bathë; kulaç; bukë pa maja; sanduiçe; biskota petit-beurre; hamburger me djathë 

(sanduiçe); salcë chutney (erëza); kus-kus (bollgur); kuri (erëza Indiane); krem karamel; 

ëmbëlsira, që konsistojnë kryesisht në brum; akullore; çaj i ftohtë; ëmbëlsira me kikirik; 

esenca për ushqime, me përjashtim të esencave eterike dhe vajrave esenciale; uthulla; 

vermiceli (peta supe); ushqime të gatshme me përmbajtje mielli; zbutës mishi, për qëllime 

shtëpiake; krem sheqeri (ëmbëlsira); salcë me fruta; qumësht blete për konsum njerëzor, jo 

për qëllime mjekësore; xhelatinë frutash (ëmbëlsira); bollgur misri; lëvore elbi; ushqime 

elbi; elb i grimcuar; pije me bazë çajin, leskëra drithërash; ushqime rostiçerie me bazë 

drithërat; mëlmesa; karafil (erëz); glukozë për ushqim; gluten për ushqim; bollgur; drith i 

zhveshur për ushqim njerëzor; tërshërë e grimcuar; leskëra tërshëre; ushqim tërshëre; lëvore 

tërshëre; hamburgera (sanduiçe); xhenxhefil (erëz); kos i ngrirë (akull ëmbëlsire); 

zëvendësues kafeje; përgatitje bimore për përdorim si zëvendësues kafeje; aromatizues 

kafeje; produkte me bazë kakao; karamele për ushqime; karamele (ëmbëlsira); miell patate 

për ushqim; biskota; keçap (salcë); kripë gjelle; produkte ëmbëltoreje; biskota me kripë; 

kekra; barishte kopshti, të ruajtura (erëza); pluhur keku; tortë; zbukurime të ngrënshme për 

kekra, bërë nga sheqeri, xhelra frutash, çokollate ose brum bajameje; akull për freskim; 

shafran i Indisë për ushqim; likere (produkte ëmbëltoreje); shkop me likere (produkte 

ëmbëltoreje); kek me xhinxhefill; misër, i bluar; misër, i pjekur; leskëra misri; bollgur i 

bluar; miell misri; misër i grimcuar; makarona; amatoreta (brum ëmbëlsirash); maltoza; 

malt për konsum njerezor; biskota malti; ekstrakte të maltit për ushqim; produkte 

ëmbëltoreje me bajame; marzipan; bajame brum; majonezë; ujë deti për gatim; miell për 

ushqim; ushqime të miellëzuara; melasë për ushqim; pije kafe me qumësht; pije kakaoje me 

qumësht; pije çokollate me qumësht; produkte me miell të bluar; arrëmyshk; muesli; shtesa 

ushqimi me bazë fibre ose karbohidrate, jo për qëllime mjeksore; ushqime me bazë 

tërshëre; piper (erëza); peta për supë; bukë e thërmuar; brumë; shtrudel me brum pastiçerie; 

byrek; pilula të tretshme (produkte ëmbëltoreje); pesto (salcë); ëmbëlsirë petit four (kekra); 

petulla; piper; kek me xhinxhefill; nenexhik për ëmbëlsira; karamele me mente; bukë pite; 

pica; kokoshka; propolis (bletësh) për konsum njerëzor; puding; kish (quiche-embëlsirë 

Francese); ravioli; ëmbëlsira me oriz; meze me bazë orizin; mëlmesë (erëza); akull, natyral 

ose artificial; kafe e papjekur; shafran (erëza); përgatitje për ngurtësimin e ajkës kremoze; 
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salcë për sallatë; kripë; sanduiçë; salca (mëlmesa); brum i tharët; piper i Xhamajkës; kripë 

selinoje; simite; mustard; ushqim me mustard; brum soje; (mëlmesë); miell soje; salcë soje; 

sherbet; (akull); salca (mëlmesa);  spageti; pluhur për akullore; sodë buke (bikarbonat sode 

për qëllime gatimi); niseshte ushqimi; glikanxo; sushi; ëmbëlsues natyror; taboule; takos; 

miell tapioke për ushqim; fermente për brumëra; salcë domate; tarta; tortilla; dekstrozë 

ushqimi; vanilje (aromatizues); vanilin (zëvendësues vanilje); pite; krem tartari për gatim; 

makarona të mbushura (brumëra); lëndë lidhëse për suxhuk; erëza; përgatitje aromatike për 

ushqim; çikore (zëvendësues kafeje); kanellë (erëza); kekra me ara dhe bajame; ëmbëlsira 

për të zbukuruar pemën e Krishtlindjeve; shtesa ushqimi jo për përdorim mjeksor, me bazë 

prej ushqimi të fortë dhe karbohidratesh.  

32  Ujra mineralë dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije me lëng frutash dhe 

lëngje frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; ekstrakte jo-alkolike frutash; 

aperitivë, jo–alkolikë; birra; pluhura për pije eferveshente; përgatitje për të bërë ujë 

mineral; përgatitje për bërë pije; shurupra për pije; esenca për të bërë pije; pije izotonike; 

limonada; pije prej hire; pije me lëng frutash jo-alkolike; pije jo-alkolike me bazë mjaltin; 

lëng molle (musht, jo-alkolik); maja birre; pilula për pije eferveshente; kokteje, jo-alkolike; 

pije energjike; qumësht kikiriku (jo-alkolik); përgatitje për të bërë ujë të gazuar; nektarë 

frutash, jo-alkolikë; lëngje zarzavatesh (pije); ekstrakte boçesh për të përgatitur birrë; birrë 

xhenxhefili; pije izotonike; kvas (pije jo-alkolike); shurupra për limonadë; ujë lithia; birrë 

malti; maja; qumësht bajame (pije); pije; musht; përgatitje për bërjen e likerenave; 

sarsaparilla (pije e lehtë); ujë mineral i gazuar; ujë soda; sherbete (pije); ujra tavoline; lëng 

domate (pije); mushti i rrushit, i pafermentuar; ujëra (pije).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1303 

(220) 20/10/2017 

(731) OTCF, S.A. ul. Grottgera 30 

32-020 Wieliczka, PL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Syztet e notit; Helmetat mbrojtëse për sport; Çantat për mbrojtjen e mjeteve 

digjitale; Syzet e diellit; Syzet e çiklistëve; Maskat për notim; Syzet për sport; orët e 

menqura  

18  Valixhet;  Çantat kozmetike; Çantat me rrota; Shkop për ecje; Çantat e shpinës; Çantat 

e fluturimit; Mbatjesët e veshjeve për udhëtimi; Valixhet për transportimin e veshjeve; 

Çadrat dhe çadrat e diellit; Çantat e dorës; Çantat e shpinës; Çantat e udhëtimit; Çantat e 

dorës; Kuletat; Çantat për bel; Çantat për sport; Çantat e mëdha për shpinë; Çantat për bel 

me dizajne; Çantat e shpinës; Bagazhet, çantat, kuletat dhe mjetet tjera për transportimin e 

gjërave.   

25  Veshje; Këpucë; Kapelë; Kollare; Xhaketa me kapele; Shall; Veshje të mbrendshme; 

Veshjet të mbrendshme termike; Sytjena; Veshje fitnesi; Veshje sportive; Këpucë për ski 

dhe dëborë dhe pjesët e tyre; Çizme për sport; Veshje formale të mbrëmjes; Kostume për 

djerësitje; Xhaketa të gjata; Jelek për meshkuj; Kapele për not; Shami të kokës; Kapela 
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basketbolli; Bluza; Jelek; Jelek për vrapim; Bluza; Çizme shiu; Shoshone (sandale të 

verës); Këmisha; Kapelë për skijim; Veshje të trasha për debore; aveshje të brendshme 

kundër djersës; Veshje për fëmijë; Xhaketa sportive; Gëzof; Këmisha të golfit; Bluza për 

femra; Këmisha; Kapele; Shalla të supeve si veshje; Mburoja për vesh; Veshje të jashtëme 

të papërshkueshëm nga uji; Këpucë; Çorape të gjata të ngrohta; Kostume shiu; Kostume 

sporti; Veshje për gjimnastikë; Veshjet e mbrëmjes; Veshje Denim; Xhaketa të gjëra; 

Veshje sportive; Veshje të papërshkueshme nga uji; Nënkëmisha; Xhaketa; Rripa të gjer 

për bel; Shalla për kokë; Shalla për koke për djersë; Mbulesa për banjo; Rripa të belit; 

Doreza për veshje; Sandale; Çorape; Pantollona; Pantallona të shkurtra; Kostume noti; 

Funde;  Pantallona; Gete [për këmbë]; Kapele sportive (përveç helmetave); Triko me 

mëngë; Zhurmë-mbytës; Shallet; Veshje; Pantallona të shkurtra; Veshje sportive; Tunikat; 

Xhaketa rezistente ndaj erës; Korseta; Kapele të sheshëta. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1304 

(220) 20/10/2017 

(300) 1067218  20/05/2017  NZ 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue 

New York, New York 10022 

United States of America, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, përkatësisht çorapa, mbathje, këpuca për basketboll, atlete për basketboll, 

kanotijere, këmisha, triko polo, duks, pjesë të poshtme të veshjeve sportive, pantallona, 

kanotijere me rripa, fanellë leshi, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko sportive, triko për 

ragbi, gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, kësulë, kapela, mbrojtëse për kapela, kasketa, 

tuta (trenerka) të nxehta, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, xhaketa për 

ngrohje/kanotijere për trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa të holla për erë, xhaketa me 

kapulaçe, pallto, përparëse gjoksi për bebe të cilat nuk janë nga letra, shirita për kokë, 

shirita për dorë (veshje), përparëse, ndrresa të poshtme, bokserica, pantallona të gjëra, 

mbrojtës për vesh, doreza, doreza vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura dhe 

qendisura, fustane fanelle, fustane, fustane dhe uniformë për tifozeri, veshje për not, 

kostum banjoje, rroba banjo, rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine, 

kostume për larje të holla (tanko), rroba për not, rroba për larje, pantolona të shkurta për 

surfing, rroba gome për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të larjës, 

mbështjellese për kostume të larjes, sandale, sandale për plazhë, kapela për plazhë, 

mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për pastrim, mbeshtjellëse te reja për kokë me 

dekore të ngjitura  

41  Sherbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio 

programeve  nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i ngjarjeve-shfaqjeve 

sportive të basketbollit dhe lojërave të basketbollit; sherbimet e prodhimit dhe distribuimit 

të shfaqjeve dhe programeve në radio dhe televizion me ngjarje sportive të basketbollit, 
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ngjarjeve të basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; sherbimet e udhëheqjes 

dhe organizimit të klinikave praktike nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave praktike 

dhe kampingjeve për trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat 

e basketbollit; sherbimet e argëtimit në kuptim të paraqitjes përsonale të maskotave me 

kostume ose të ekipeve të vallëzimit në lojërat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit, 

klinikave, kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve 

speciale dhe festa të organizuara; sherbimet e klubit të adhuruesve; sherbimet e defrimit-

argëtimit, përkatësisht ofrimi i uebsajtit me permbajtje multimediale i cili nuk mund të 

shkarkohe në kuptimin e ngjarjeve të rendesishme televizive, ngjarjeve të rendesishme 

interaktive televizive, video xhirimeve, video xhirimeve në ekran, përzgjedhje e videove 

interaktive, radio programeve, ngjarjeve me të rendesishme te radios dhe audio xhirimet 

nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim të statistikave dhe 

temave tjera  nga lëmia e basketbollit; mundësimi i qasjes onlajn të lojërave të cilat mund të 

shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave, video lojërat interaktive, 

lojërave aksion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për te rritur dhe femijë, lojëra në dërrasë - 

tabelë, lodra për radhitje (puzzles), lojëra të vogla; sherbimet e publikimeve elektronike, 

përkatësisht, publikimi i rëvistave, udhërefyesit, buletine, libra për ngjyrosje dhe listes 

onlajn të lojërave për persona te tretë përmes internetit, të gjitha nga lëmi i basketbollit; 

ofrimi i të dhenave onlajn në bazen e të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketbollit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1305 

(220) 20/10/2017 

(300) 1067219  20/05/2017  NZ 

(731) NBA Properties, Inc. 

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue 

New York, New York 10022 

United States of America, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, përkatësisht çorapa, mbathje, këpuca për basketboll, atlete për basketboll, 

kanotijere, këmisha, triko polo, duks, pjesë të poshtme të veshjeve sportive, pantallona, 

kanotijere me rripa, fanellë leshi, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko sportive, triko për 

ragbi, gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, kësulë, kapela, mbrojtëse për kapela, kasketa, 

tuta (trenerka) të nxehta, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, xhaketa për 

ngrohje/kanotijere për trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa të holla për erë, xhaketa me 

kapulaçe, pallto, përparëse gjoksi për bebe të cilat nuk janë nga letra, shirita për kokë, 

shirita për dorë (veshje), përparëse, ndrresa të poshtme, bokserica, pantallona të gjëra, 

mbrojtës për vesh, doreza, doreza vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura dhe 

qendisura, fustane fanelle, fustane, fustane dhe uniformë për tifozeri, veshje për not, 
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kostum banjoje, rroba banjo, rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine, 

kostume për larje të holla (tanko), rroba për not, rroba për larje, pantolona të shkurta për 

surfing, rroba gome për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të larjës, 

mbështjellese për kostume të larjes, sandale, sandale për plazhë, kapela për plazhë, 

mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për pastrim, mbeshtjellëse te reja për kokë me 

dekore të ngjitura.  

41  Sherbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio 

programeve  nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i ngjarjeve-shfaqjeve 

sportive të basketbollit dhe lojërave të basketbollit; sherbimet e prodhimit dhe distribuimit 

të shfaqjeve dhe programeve në radio dhe televizion me ngjarje sportive të basketbollit, 

ngjarjeve të basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; sherbimet e udhëheqjes 

dhe organizimit të klinikave praktike nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave praktike 

dhe kampingjeve për trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat 

e basketbollit; sherbimet e argëtimit në kuptim të paraqitjes përsonale të maskotave me 

kostume ose të ekipeve të vallëzimit në lojërat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit, 

klinikave, kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve 

speciale dhe festa të organizuara; sherbimet e klubit të adhuruesve; sherbimet e defrimit-

argëtimit, përkatësisht ofrimi i uebsajtit me permbajtje multimediale i cili nuk mund të 

shkarkohe në kuptimin e ngjarjeve të rendesishme televizive, ngjarjeve të rendesishme 

interaktive televizive, video xhirimeve, video xhirimeve në ekran, përzgjedhje e videove 

interaktive, radio programeve, ngjarjeve me të rendesishme te radios dhe audio xhirimet 

nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim të statistikave dhe 

temave tjera  nga lëmia e basketbollit; mundësimi i qasjes onlajn të lojërave të cilat mund të 

shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave, video lojërat interaktive, 

lojërave aksion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për te rritur dhe femijë, lojëra në dërrasë - 

tabelë, lodra për radhitje (puzzles), lojëra të vogla; sherbimet e publikimeve elektronike, 

përkatësisht, publikimi i rëvistave, udhërefyesit, buletine, libra për ngjyrosje dhe listes 

onlajn të lojërave për persona te tretë përmes internetit, të gjitha nga lëmi i basketbollit; 

ofrimi i të dhenave onlajn në bazen e të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketbollit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1306 

(220) 20/10/2017 

(731) Bejtullah Ajeti GOLDRIGA “ 

SH.P.K. Tregu Me Shumicë te Amortizerat, 

10000. Prishtinë, KS 

(740)  Bejtullah Ajeti “ GOLDRIGA “ 

SH.P.K. Tregu Me Shumicë te Amortizerat, 

10000. Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe  
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21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë I përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera 

  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1307 

(220) 20/10/2017 

(731) Beqir Ajeti MALVESA “ SH.P.K. 

Rr. Nëna Terezë. Fushë Kosovë, KS 

 (740)  Beqir Ajeti “ MALVESA “ SH.P.K. 

Rr. Nëna Terezë. Fushë Kosovë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave 

të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë I përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1308 

(220) 23/10/2017 

(300) 2017-318  24/04/2017  LI 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  Nena 

Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina,  

(540)   

 

 

     

 

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

kompjuter 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; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 
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mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; 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, televizione, 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, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; 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 instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; 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 të instalimit e konfigurimit, 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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 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 mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 
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mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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; 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. 

 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1309 

(220) 23/10/2017 

(731) " BUÇAJ " SH.P.K. 

Magjistralja Prishtinë-Shkup , km 10, 

Graçanicë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Detergjent  në formë pluhuri për lavanderi automatike,detergjent në formë lëngu 

dhe detergjent në formë kapsule, detergjent në formë pluhuri për pastrim manual dhe 

detergjent në formë sapuni të ngurtë, zbardhues tekstili në formë pluhuri dhe lëngu, 

tërheqës ngjyrash në formë lëngu, tërheqës ngjyrash në formë flete, kondicioner pëlhure, 
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përforcues aromash, pastrues dhe zbardhues në formë të lëngshme dhe pluhuri, heqësit i 

njollave në formë të lëngshme dhe pluhuri, detergjent në formë lëngu për pastrimin e enëve 

me dorë, tableta për enëlarëse automatike, pluhur për enëlarëse automatike, kapsula dhe 

lëng për enëlarëse automatike, shtesa për largimin e aromës se keqe  për enëlarëse 

automatike, sapun për higjienë personale në formë të lëngshme dhe të ngurtë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1311 

(220) 25/10/2017 

(300) 87/448,162  12/05/2017  US 

(731) Agilent Technologies, Inc. 

5301 Stevens Creek Boulevard 

Santa Clara, CA 95051, CA 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 

Prishtina,Republic of Kosovo 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  AGILENT 

 

 
     

 

(511) 44  Shërbimet mjekësore në natyrë të analizave dhe diagnozave mjekësore; analizat 

gjenetike dhe shërbimet e raportimit për qëllime mjekësore; sekuencimi dhe analiza e acidit 

nukleik për qëllime mjekësore; shërbimet e sekuencimit dhe analizës së gjenomit për 

qëllime mjekësore; ekzaminimi i ADN-së për qëllime mjekësore; ofrimin e informacionit 

në fushën e sekuencimit të ADN-së dhe të gjenomikës për qëllime mjekësore; konsultime 

në fushën e mjekësisë, shëndetit dhe farmaceutikës; Testimi mjekësor për qëllime 

diagnostike në fushën e kancerit të njeriut; shërbimet e testimit të ADN-së dhe acideve 

polinukleike për shërbimet diagnostikuese mjekësore; kryerjen e testeve mjekësore për 

diagnostikimin e sëmundjeve. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1312 

(220) 25/10/2017 

(300) 87-448,184  12/05/2017  US 

(731) Agilent Technologies, Inc. 

5301 Stevens Creek Boulevard 

Santa Clara, CA 95051, CA 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo   

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   
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(511) 44  Shërbimet mjekësore në natyrë të analizave dhe diagnozave mjekësore; analizat 

gjenetike dhe shërbimet e raportimit për qëllime mjekësore; sekuencimi dhe analiza e acidit 

nukleik për qëllime mjekësore; shërbimet e sekuencimit dhe analizës së gjenomit për 

qëllime mjekësore; ekzaminimi i ADN-së për qëllime mjekësore; ofrimin e informacionit 

në fushën e sekuencimit të ADN-së dhe të gjenomikës për qëllime mjekësore; konsultime 

në fushën e mjekësisë, shëndetit dhe farmaceutikës; Testimi mjekësor për qëllime 

diagnostike në fushën e kancerit të njeriut; shërbimet e testimit të ADN-së dhe acideve 

polinukleike për shërbimet diagnostikuese mjekësore; kryerjen e testeve mjekësore për 

diagnostikimin e sëmundjeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1313 

(220) 25/10/2017 

(300) 3238798  21/06/2017  UK 

(731) Cosmetic Warriors Limited 

29 High Street, Poole, Dorset  

BH15 1AB United Kingdom, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  JELLY BOMB 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; preparate kozmetike; preparate kozmetike për banjo; kripëra për banjo 

jo për qëllime mjekësore; preparatet e banjo për dush dhe preparate për banjo, jo për 

qëllime mjekësore; kripëra për  banjo jo mjekësore me përmbajtje të materialeve 

shkumuese; pastruesit e trupit; flluska banjo; shkumë për banjo; tretës për banjo (ne formë 

sapuni); vaj banje; sfera për banjo (për përdorim  si vaj esencial,shkumues, aromatizues, 

ngjyrues) ; perla për banjo; xhel dushi; xhelatin dushi; xhel banjo; sapun; sapun 

aromatizues; sapun tualeti; sapun me aromë; sapun i lëngshëm; produkte parfumerie; 

parfume; parfume në gjendje të ngurtë; kolagjen dhe aromatizues; vaj esencial; preparate 

aromaterapie (ekstrakte bimore aromatike dhe vajrave esenciale); aromatizues me ndezje; 

përzierjet e luleve te thata për qëllime aromatike; aromatizuesit e dhomës; preparatet për 

për kujdesin e flokëve; shapon; balsam për flok; gel; llak, shkumë, balsam dhe fiksuesit e 

për stilizimin e flokëve dhe përkujdesjen e flokëve ngjyra për flokë; krem zbokthi (jo për 

trajtim mjekësor); zbutës i lëkurës dhe krem kundër  tharjes së lëkurës; ujë tualeti; 

preparatet tualeti jo – mjekësore; grim; artikuj grimi;grim i syve; lapsa për vetulla; 

kozmetik për përdorim rreth syve, shkumës i syve dhe hijezues i syve; maskara; ngjyrues 

për qerpik; hijezues të syve; buzëkuq dhe shkëlqyes buzësh; preparatet për mbrojtje nga 

dielli; pastat për pastrimin e dhëmbëve; shpërlarësit e gojës; preparatet për  depilim; 

preparatet për rrojë; deodorant dhe substancat  kundër djersës; artikuj tualeti; preparate 

pastruese dhe tonifikuese; maska fytyre; qerpik artificial, thonj artificial dhe ngjitësit e tyre; 

manikyr dhe pediker për thonj; pluhur fytyre, bazë, ngjyrues të kuq dhe  ngjyrues; preparate 

pastrimi për kozmetikë; preparatet abrazive për përdorim ne fytyrë, në trup dhe/ose thonj të 

gishtave; pastruesit e trupit; krem masazhe; losion masazhe; vaj masazhe; krem lëkure; 

pastrues të lëkurës; toner lëkure; trajtuesit çehres se fytyrës; hidratues të lëkurës; krem për 

trajtimin dhe përkujdesjen e thonjve; pudër; krem i syve; gurë shtuf për qëllime kozmetike; 
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jastëk pastrues, fasulet pastruese, jastëk prej leshit dhe pambukut dhe syth; paketime te 

mbushura me letër tualeti dhe peshqir; transferuesit dekorativ dhe bizhuteritë e lëkurës për 

qëllime kozmetike.                        

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1314 

(220) 25/10/2017 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Preparate me bazë malti; kakao dhe preparate me bazë kakao  dhe pije;  çokollatë, 

produktet e çokollatës pasta çokollate, çokollatë shpërndarëse, preparate me bazë te 

çokollatës dhe pije; ëmbëlsira, sheqerka, karamele; ëmbëlsira prej sheqeri    

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1315 

(220) 25/10/2017 

(731) Cosmetic Warriors Limited 

29 High Street, Poole, Dorset  

BH15 1AB, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KARMA 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; parfume; colgone(ujë tualeti me aromë); aromatizues; uji tualeti; pluhur 

pudre; preparate për e banjo; shapon; losione dhe krem për përdorim në lëkurë; preparate 

dushi.  
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(210) KS/M/ 2017/1316 

(220) 26/10/2017 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue  

New York, N.Y. 10022, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  COLGATE SENSITIVE  

PRO-RELIEF SMART WHITE          

 

 

 
     

 

(511) 3  Pastë dhëmbësh jo-mjekësore dhe lëngë për shpëlarjen e gojës  jo-mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1317 

(220) 27/10/2017 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road 

Suite 300 Wilmington Delaware 19808 

United States of America, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; aparat 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani për qëllime të ngrohje.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1318 

(220) 27/10/2017 

(731) PELİN İLETIŞIM/MUSTAFA 

ŞIHOĞLU Tahtakale Cad. Cӧmert Türk 

Sok. No: 2/G Eminӧnü, Fatih-İstanbul, 

TURKEY 

2.ENİS DIŞ TİCARET/ENIS KAYA 

Tahtakale Cad. Cӧmert Türk Sok. No: 9/A 

Eminӧnü, Fatih-İstanbul, TURKEY, TR 

(591) Ngjyre hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

126 

 

(511) 7  Makineri, mjete makinerie dhe robot industrial për përpunim dhe gdhendje të 

drurit, matalit, qelqit, plastikës dhe minerleve. Makineri konstruksioni dhe mekanizma 

robotik (makina) për përdorim në konstruksion. Makina dhe mekanizma robotik për qëllime 

të ngritjes, ngarkimit dhe transmisionit. Makineri dhe mekanizma robotik (makina) për 

përdorim në bujqësi dhe mbarështrim të kafshëve, makineri dhe mekanizma robotik 

(makina) për përpunimin e drithrave, frutave, prerimeve dhe ushqimit. Makina dhe motorë, 

të ndryshëm nga automjetet toksore, pjesë dhe paisje për ato; pjesë për atutomjete toksore 

dhe makina, të përfshirë në këtë klasë. Kushineta (pjesë të makinave), kushineta cilindrike 

ose sferike. Makina për montim dhe heqje të gomave. Alternatorë, gjeneratorë të 

zakonshëm, gjeneratorë elektrik, gjeneratorë të zakonshëm që operojnë me energji solare. 

Makina për ngjyrosje, pistoleta për spërkatje automatike për ngjyrosje, makina dhe pistoleta 

goditëse elektrike, hidraulike dhe pneumatike, shpërndarës elektrik  të shiritave ngjitës 

(makina), psitoleta elektrike për makina me gaz të kompresuar ose spërkatës të likuidëve 

(lëngjeve), turjela dore elektrike, shara dore elektrike, shara elektrike vertikale, makina 

spirale, makina për kompreim të ajrit, kompresor (makina), isntalime për larje të 

automjeteve, mekanizma roboti (makina) me finksionet e lartëpërmendura. Aparate saldimi 

që operojne me gaz ose elektrik, aparate elektrike saldimi që punojnë me hark (qark), 

aparate elektrike për ngitje, aparate elektrike për prerje që punojnë me hark (qark), 

elektroda për makina saldimi, robot industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura. 

Makina printimi. Makina paketimi, makina për mbushje, bashkim dhe byllje, makina 

etiketash (makina), makina klasifikimi, robot industrial (makina) me funksionet e 

lartëpërmednura, makina elektrike paketimi për bashkim dhe mbyllje të plastikës. Makina 

për përpunim të tekstilit, makina për qepje, robot industrial (makina) me funksionet e 

lartëpëremndura. Pompa të ndryshme nga ato si pjesë për makinat ose motorët, pompa për 

shpërndarjen e karburantit për stacione shërbimi (pika karburanti), pompa vet regulluese 

karburanti. Makina elektrike kuzhine për coptim, grirje, thyerje, përzierje dhe bluraje të 

ushqimit, makina larëse, makina lavanderie, larëse enësh, makinë tharëse me centrifugë (jo 

me nxemje), makina elektrike pastrimi për pastrim të dyshemeve, qilimave ose parketit, 

pastrues vakumi dhe pjesët për ato. Makina automatike për shitje. Makina për galvanizim 

dhe elektrombështjellje. Mbyllës dhe hapës elektrik të dyerve. Bashkues (të pjesëve për 

motorë)     

8  Pirunë, lugë, thika dhe prerës jo elektrik, prerës, qërues për përdorim në kuzinë, përfshirë 

ato të bërë nga metalet e çmuara. Armë brezi dhe brisqe (armë). Vegla dhe aparate të 

përfshira në këtë klasë për rroje, depilim, manykir, pedikyr përdorim dhe kujdes personal të 

bukurisë; drejtues elektrik të flokëve dhe paisje dore për bërje kaçurela; gërshërë. Vegla 

dore që operojne me dorë të përfshira në këtë klasë për riparimin e makinave, aparateve dhe 

veturave dhe për përdorim në kostruksione, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, asnjëra prej tyre 

që nuk punon  me rrymë. Hejur për hejurosje elektrike ose jo-elektrike; hekur avulli  

9  Aparate matëse, paisje dhe tregues (indikatorë) përfshi ato për përdorim shkencor dhe 

laboratorik, paisje dhe aparate laboratori. Aparate për incizim, transmision ose reprodukim 

të zërit dhe imazheve; aparate për procesuim të dhënave, aparate telekomunikimi, aparate 

për reprodukim të zërit ose imazheve, paisje periferike të kompjuterit. Bartës magnetik dhe 

optik i të dhënave dhe softuer kompjuteri dhe programe të incizuara për ato, publikime 

elektronike të regjistruara dhe të shkarkueshme, kartela magnetike optike dhe të kodura. 

Antena, antena sateliti, përforcues për antena, pjesë për mallrat e lartëpërmendura. 

Shpërndarës biletash, makina automatike (ATM). Komponentë elektronik që përdoren në 
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pjesët elektronike të makinave dhe aparateve. Numërues dhe tregues sasie për matjen e 

sasisë së konsumit, ndërprerës kohor automatik. Veshje mbrojtëse nga aksidentet, rezatimi 

dhe zjari, jelek sigurie dhe aparate dhe pasije jetë shpëtuese. Syza, syza dielli, thjerza optike 

dhe kuti, kontejnerë, pjesë dhe komponentë për ato. Aparate dhe instrumente për përçimin, 

transformimin, akumulimin ose kontroll të elektricitetit; kabllo elektrik dhe furnizues me 

rrymë elektrike, bateri, akumulatorë elektrik. Alarme dhe alarme kundër vjedhjes, të 

ndryshëm nga ata për automjete, zile elektrike. Aparate dhe instrumente sinjalizuese, shenja 

iluminante ose mekanike për përdorim në komunikacion. Aparate për shuarjen e zjarit, 

motor kundër zjarit (zjarfikëse), zorë për shuarje zjari dhe pipëza për zorë. Aparate radari, 

sonar, aparate dhe instrumente për vëzhgim nate. Magnetë dekorativ. Metronom.    

21  Instrumete pastrimi jo-elektrike që operojne me dore, brusha, të ndrushme nga ata për 

ngjyrosje, sytha çeliku për pastrim, sfungjer për pastrim, fill çeliku për  pastrim, veshje 

(lecka) tekstili për pastrim, dorza për larje të enëve, makina jo-elektrike lustrimi për qëllime 

shtëpijake, fshisa për qilima, lecka (copa), brusha elektrike, pos pjesëve të makinave. 

Brusha dhëmbësh, brusha elektrike për dhëmbë, pe dental, brusha për roje, brusha flokësh, 

krehër. Paisje jo-elektrike për amvisëri ose kuzhinë, të përfshira në këtë klasë, kapëse 

rrobash, tiganë dhe tenxhere. Dërasë për hekurosje dhe mbulesë e përshtatshme për atë, 

rafte për tharje për larje (roba), varëse për tharje të robave. Kafaze për kafshë shtëpijake, 

akuariume të brendshme, terariume dhe vivariume për kultivim kafshësh dhe bimësh. 

Ornamente dhe mallra zbukuruese nga qelqi, porcelani, poçaria ose argjla, të përfshira në 

këtë klasë, vazo. Kurthe mish, kurthe insektesh, kapës mizash, rahëse mizash, tapë 

(mbyllëse) për vrima tualetesh për përdorim kundër mijve dhe insekteve, që nuk janë pjesë 

e instalimeve sanitare, paisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe insekteve. 

Ndezës parfumesh, spërkatës parfumesh, avullues parfumesh, paisje elektrike ose jo-

elektrike për heqjen e makiazhit, jastëk (vata) pudere, arka tualeti. Pipza për zorë 

spërkatëse, pipza për bidonë për ujitje, paisje për ujitje, bidonë për ujitje të kopshtit. Qelq i 

pa përpunuar ose gjysmë i përpunuar, pos qelqit për ndërtimtari, mozaikë nga qelqi dhe 

qelqi i pluhrosur për dekorim, pos qelqit për ndërtimtari, fill qelqi i ndryshëm nga ai për 

izolime dhe përdorim tekstili. Kupa për shpërblime gjatë ngjarjeve sportive.   

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1319 

(220) 27/10/2017 

(731) HUNCA LİFE KOYMETİK 

PAZARLAMA DAĞITIM TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Harman Sokak, 

Harmanci Giz Plaza, No:5, kat:17, Esentepe, 

Şişli, İstanbul - TURKEY, TR 

(591) e verdhe, e zeze, e bardhe, ngjyre hiri  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata që përdoren në 

veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës 

pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; 
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kozmetikë (pos kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe 

kafshë; sapun (pos sapunit mjeksor); preparate për kujdes dentar, dentifricë, lustrues 

denturash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; 

preparate abrazive; veshje zmerile; letër zmerile (zumpara); gurr shtufi; pasta abrazive; 

preparate lustruese për lëkura, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe krem për lëkurë, vinil, 

metal dhe dru, dyll për lustrim. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1320 

(220) 27/10/2017 

(731) GROUPE WATERAIR 

Zone Artisanale 68580 SEPPOIS-LE-BAS  

(FRANCE), FR 

(591) Ngjyre e zeze, e hiri dhe e bardhe 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Materiale metalike për ndërtimtari dhe konstruksione; ndërtime të transportueshme 

metalike; pishina (struktura) metalike; spa banja (vaska) metalike për hidroterapi ose relaks 

(çlodhje); kada metalike për balneoterapi; hekurishte dhe artikuj të vegjël metalik; tuba 

metalike; direkë çeliku; fletë çeliku; gypa çeliku; tuba çeliku; avionë metali; unaza metali; 

materiale përforcimi, metalike, për beton; materiale përforcimi metalike për gypa; materiale 

përforcimi metalike për ndërtimtari; frenuese dere metalike; mbërthesa metali për gypa; 

manikotë frenuese metalike; fenerë metalike jo-ndriçues; shufra për kanella metalike; 

pishina (ndërtime të transporueshme) metalike; fllanxha metali (manikotë); kasolle 

metalike; dush kabina metalike; dry; pllaka nga shirita metalik; pllaka  metalike për 

ndërtimatri; plaka metalike për  dysheme; varëse metalike; kunjë metalike; valvule për tuba 

uji metalike; kurthe drenazhimi (valvule) metalike; rrethoja metalike; gardhe metalike; grila 

metalike për pishina (struktura) metalike; qepen metalik për pishina (struktura) metalike; 

bërryla metalik për gypa; unaza bakri; kazanë metalik; plaka metalike; këmbë (hapa) për 

shkallë metalike; gypa drenazhimi metalik; gypa metalik për ujë; shkallë metalike; gypa 

degëzues metalik; mbyllës dere, jo-elektrik; grila (kulluese) metalike; rrjeta metali; reze 

dere (bagllama) metalike; kuvertë metalike për zhytje; dorëza metalike për dyer; porta 

metalike; hapës jo-elektrik të dyerve; panele dyersh nga metali; bulona dyersh; veshje 

metalike për ndërtim; çelësa metalik (të ndryshëm nga ata elektrik); shenja metalike jo-

ndriçuese dhe jo-mekanike; fashë (garzë) metali; rrotullues (drejtues) çeliku; brava 

metalike, të ndryshme nga ato elektrike; vaska për këmbë dhe pishina me mbushje (ajër); 

struktura të parafabrikuar metalike, posaçërisht parmak dhe barriera metalike mbrojtëse për 

qasje të sigurt në pishina; panele ndërtimi nga metali për pishina (struktura) metalike; 

ndarëse metalike; bordura metalike; bobina (makara) metalike, jo mekanike, për zorë 

fleksible, për pëlhura të gomuara, për rrjeta dhe mbulesa të pishinave.   

11  Aparate për furnizim me ujë dhe veçanërisht për furnizim të pishinave;  aparate dhe 

instalime për zbutje të ujit; pajisje për ajër të nxehtë për banjë; vaska banje; elementë jo-

ujëlëshues për banjë; spa banja (vaska); paisje banje; ngrohës për banjë; kabina banje turke 

portabël; kapakë radiatori; kapakë për aparate dhe pajime për sisteme të furnizimit me ujië 
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të pishinave; dhoma dushi; instalime për ngrohje të ujit për pishina; aparate elektrike për 

ngrohje; aparate elektrike për ngrohje të ujit të pishinave; aparate dhe paisje për klorifikim 

të ujit për pishina; instalime për përçimin e ujit; çezme mikse për gypa uji; aparate 

dezinfektimi; aparate për dezinfektim të ujit të pishinave; dushe; aparate për filtrim të ujit; 

aparate për marje (futje) të ujit; aparate dhe makina për  pastrimin e ujit; instalime për 

pastrim të ujit; instalime furnizimi me ujë; instalime uji për ftohje; fontana dekorative; filtra 

uji për pishina; aparate dhe instalime ndriçimi; filtra   (pjesë të paisjeve për filtrim për 

pishina); llapa standarde (zakonshme); fener kinez;  fener për ndriçim; llampa për pishina; 

aparate dhe paijse për pastrim filtrim për pishina; ngrohës të ujit (aparate); ngrohës të ujit 

(aparate) për pishina; aksesore dhe rregullues sigurie për aparatet e ujit dhe gypave të ujit; 

aparate vorbëllues; rezervuar me ujë nën shtypje; instalime solar për ngrohje për pishina; 

këmbyes të ngrohtësisë; tharës veçanërisht të përshtatur për pishina të brendshme; lidhje 

hidraulike; mbulues elektrik për pishina.  

19  Materiale jo-metalike ndërtimore; ndërtime jo-metalike të transportueshme; pishina 

(ndërtime jo-metalike); basene (jo-metalike); spa banja jo-metalike (vaska) për hidroterapi 

ose relaks (çlodhje); kada jo-metalike për balneoterapi; dyer palosëshe, jo- metalike; 

elemente ndertimi nga betoni; produkte bitumeni për ndërtim; kasolle (kabinë), jo-metalike; 

kabina dushi jo-metalike; pllaka, jo-metalike, për ndërtimtari; pllaka dyshemje, jo-metalike, 

për ndërtimtari; kurthe drenazhimi (valvule) jo-metalike ose plastike; gardhe jo-metalike; 

bariera sigurie jo-metalike për pishina;  qepen jo-metalik për pishina; valvule për gypa uji 

jo-metalike ose plastika; gypa uji jo-metalike; ndërtime, jo metalike; pllaka (rasa jo-

metalike); gypa drenazhimi, jo-metalike; gypa degëzues, jo-metalike; mbështjellës 

ndërtesash (material ndërtimi); këmbë (hapa) për shkallë jo-metalike; shkallë arkë jo-

metalike; shirita të katranosur për ndërtimtari; qepër jo-metalike; direk (shtylla), jo-metalik; 

gardhe, jo-metalike; shtresa muri, jo-metalike, për ndërtimtari; dysheme, jo-metalike; 

dërrasa për zhytje (kërcim), jo-metalike; porta, jo-metalike; panele dyersh jo-metalike; 

mbulesa, jo-metalike (materiale ndërtimtarie); tehe (bordura) jo-metalike; banja për larje 

këmbësh dhe pishina pellgje jo-metalike; ndërtime jo-metalike, veçanërisht bloqe tektnike 

plastike që përdoren për filtrim dhe sisteme të ngrohjes për pishina.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1321 

(220) 27/10/2017 

(731) DePuy Synthes, Inc. 

(Delaware corporation) 700 Orthopaedic 

Drive Warsaw, Indiana 46581, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  BI-MENTUM 

 

 
     

 

(511) 10  Sisteme implanti të kockave të ijeve (kërdhokëllave) të cilët përbëhen  nga kokat 

acetabulare, kunjat e ankorimit, vida, linjat e implantit të ijeve dhe kafazet e përforcimit; 

instrumente kiriurgjike të cilat përdoren për këto sisteme.  
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(210) KS/M/ 2017/1322 

(220) 27/10/2017 

(731) DAJAR Sp. z o.o. ul. Połtawska 6 

 75-072 Koszalin, PL 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Pajisje thyese për përdorim në kuzhinë, elektrike;  mulli për qëllime shtëpiake,  

përveç atyre me  operim te dorës;  blues kuzhine, elektrik; mulli biberi,përveç atyre me  

operim te dorës, bluesit e kafes, përveç atyre me  operim te dorës, përzierësit, elektrik, për 

qëllime shtëpiake; makina kuzhine, elektrike; rrahëse, elektrike, për qëllime shtëpiake; 

shtypëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; makinë për përgatitjen e pijeve, 

elektromekanike; larëse e enëve; makina përzierëse; agjitator; bluese mishi [makinë]; 

makina larëse e shisheve; makina për heqjen e lëvores; makinat bluarse me  grill për 

perime; shtrydhëse  vere.  

8  Tavoline për komplet  [thika, pirunë dhe lugë]; tavolinë e pirunëve ; komplete ;   

14  Punime e arti prej metaleve të çmuara; fije argjendi [bizhuteritë]; orë; elemente 

dekorative; statujat prej metali të çmuar; bustet prej metaleve të çmuara; metalet e 

çmuara,të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara; kuti prej metali të çmuar; medalje; 

simbole bakri.  

21  Tigan; enë gatimi; enë; çajnik, jo elektrik;bidon; infuzuesit(filtruesit)  e çajit; 

filxhan;ibrik qaji; këllëf për çajniku; damixhanë( enë qelqi ); mulli për qëllime shtëpiake, 

me operim dore; mulli për biber, me operim dore; ene e izoluar; grill në formë pllake  [enë 

gatimi]; grill [enë gatimi]; elemente skare; dorashka për skarë; dorashka kuzhine; dorashka 

për furrë; dërrasë kuzhine për prerje; kriklla për birrë; kriklla- gota për pije;  ene qelqi 

[depozitë]; set i enëve, përveç thikave,pirunëve dhe lugëve; set për  shërbime kafeje [seti]; 

seti për shërbime qaji [seti]; enë për qëllime shtëpiake; kontejnerë për përdorim shtëpiak 

ose kuzhine;  enë për shërbime [shërbyese] ; tabaka për qëllime shtëpiake; tas [enë e thellë]; 

gotë; mbulesë tavoline; kavanoz qelqi; artikuj porcelani; qeramike; enë dheu; qeramikë për 

qëllime shtëpiake; stoli orientale kineze; kontinjer për mbeturina; brusha për larjen e enëve; 

aparatura  uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; mbajtëse e pajisjeve për 

dhëmb; enë për ushqim e izoluar termikishte; instrumentet pastruese, me operim dore; 

pajisje për shërbimin  e venës .  

24  Perde muri prej tekstili; peceta prej tekstili; ndërresa shtëpiake prej liri; shilte tekstili; 

copëza mbrojtëse tavoline prej tekstili; dekorues tavoline prej tekstili; pëlhura tapicerie; 

mbulesa divani për mobilieri; peshqir prej tekstili; pëlhurë për përdorim ne tekstil; mbulesa 

tavoline, jo prej letre; copëza mbrojtëse  tekstili për tavolinë  
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(210) KS/M/ 2017/1323 

(220) 30/10/2017 

(731) The 7 c Group 19 rue Louise Michel  

Levallois-Perret, 92300, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produke kozmetike dhe preparate kozmetike; preparate për kujdes ndaj fytyrës; 

maska bukurie; shkuma për flokë [artikuj kozmetike]; krema kozmetike; vajra për qëllime 

kozmetike; vajra për qëllime higjienike; produkte kozmetike për dush; xhel për dush; 

shkuma për vaskë banjoje; sapun; artikuj kozmetike për përdorim në flokë; shampona; 

kondicioner flokësh; preparate kozmetike për mbështjelljen e flokëve; maska për flokë; 

preparate kujdesi kundër diellit për përdorim kozmetik; preparate për përdorim kozmetik 

pas rrezitjes; nxirës [substanca për nxirje] dielli; grim për fytyrë; grim për sy; preparate për 

largimin e grimit; artikuj kozmetike për buzë; antiperspirant [artikuj higjiene]; parfuma  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1324 

(220) 30/10/2017 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbi, RS 

(591) ngjyra e gjelber e eret, oker, e verdhe, 

e kuqe dhe e bardhe 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), pereca (pretzels), kreker (crackers).  
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(210) KS/M/ 2017/1325 

(220) 30/10/2017 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbi, RS 

(591) Ngjyra e gjelbert e erret, oker, e 

verdhe, kafe, bezhe, e kuqe dhe e bardhe, 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), kreker (crackers).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1326 

(220) 30/10/2017 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi 

, RS 

(591) Ngjyra e gjelbert e erret, oker, e 

verdhe, kafe, bezhe, e kuqe dhe e bardhe. 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), pereca (pretzels).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1327 

(220) 30/10/2017 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi 

, RS 

(591) Ngjyra e gjelbert e erret, oker e 

verdhe, kafe , bezhe, e kalter, e kuqe dhe e 

(540)   
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bardhe 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

     

 

(511) 30  Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), kreker (crackers).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1328 

(220) 30/10/2017 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi 

, RS 

(591) Ngjyra e gjelbert e erret, oker, e 

verdhe, kafe , bezhe, e kuqe dhe e barhe 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), pereca (pretzels), kreker (crackers). 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1329 

(220) 30/10/2017 

(731) Koncern Bambi A.D. Požarevac 

Djure Djakovića bb, 12000 Požarevac, 

Serbi, RS 

(591) ngjyra e gjelbert e erret, oker, e 

verdhe, kafe , bezhe, e kuqe, dhe e bardhe 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

(540)   
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(511) 30  Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), pereca (pretzels), kreker (crackers).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1330 

(220) 30/10/2017 

(300) 2017 33546  03/05/2017  AZ 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  ROLL TO RELEASE   

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; aparat 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani për qëllime të ngrohje.  

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1332 

(220) 30/10/2017 

(731) Júlia-Malom Kft Kunszállás Malom út 

1. 6115 (HU), HU 

(591) E Kuqe, e bardhe, e portokallt, e zeze, 

e verdhe, e kaltert e ndritshme , e kaltert e 

erret, e kuqe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Miell dhe preparatet e bëra nga drithërat, miell-produktet e bluara nga mielli i 

grurit, bollgur (drithëra te bluara trash), miell elbi, miell misri, fjolla misri, miell misri i 

bluar trash, oriz, thekër me lëvore ose pa lëvore, miell thekre, thekër e thërrmuar, tërshërë, 

me lëvore ose pa lëvore, tërshërë e grimcuar, miell tërshëre, flluska tërshëre, ushqimet me 

bazë thekre, fasule ushqimore, miell patateve për ushqim, miell, ushqimet e  miellzuara, 

materialet pjekëse për pjekjen e ushqimeve, për gatim, miell për torta, përzierjet e millit, me 

përmbajtje te kokrrave dhe aditivë, muesli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), 

grurë për ushqim njerëzor, nisheste me përmbajtje te produkteve ushqimore, bukë, pasta, 

ëmbëlsira, tharm, pluhur për pjekje, ushqime bio  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1333 

(220) 31/10/2017 

(731) Jeton Canhasi Rruga: Bill Clinton, Nr: 

292, Prishtinë., KS 

(591) Kaltert, kuqe 

(740)  Jeton Canhasi Rruga: Bill Clinton, 

Nr: 292, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, llaqe, llaqe mbrojtëse kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; 

ngjyrues; fiksuese; resina natyrale të papërpunuara; metale në fletë metalike dhe pluhur për 

përdorim në pikturë, dekorim, shtypje dhe ar  

3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin e lavandezës; pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; soaps pa mjekësi; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo mjekësore, kremra të flokëve jo mjekësore; dentifrices jo-mjekësore.  

29  Mish, peshk, pulë dhe  ekstrakte të mishit; të ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; 

xhelatinë, bllokime, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe yndyrna 

ushqimore  
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30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme; sheqer, mjaltë, melasë; 

maja, pjekje-pluhur; kripë; mustardë; uthull, salcat (condiments); aroma; akull.  

37  Ndërtimi i ndërtesave;riparime;shërbimet  te  instalimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1334 

(220) 31/10/2017 

(731) “Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj, KS 

(591) krem , hiri, ari , verdhe, e zeze, e 

bardhe 

(740)  Ilir Zejna Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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, pije me bazë çaji, çaj i 

ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

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, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1335 

(220) 31/10/2017 

(731) “Lira” Shpk Rr. “Epopeja e Jezercit”, 

Ferizaj Republika e Kosoves, KS 

(591) E BARDHE, E ZEZE, ARI, E 

VERDHE 

(740)  Ilir Zejna “Lira” shpk Rr. “Epopeja e 

Jezercit”, Ferizaj Republika e Kosoves 

 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet, 

komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna  

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, pije me bazë çaji, çaj i 

ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate 

bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje  

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, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta 

të freskëta, thjerrëza, të freskëta    

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1336 

(220) 31/10/2017 

(731) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon 

Minato-ku Tokyo Japan, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar; duhan për pirje, duhan i tubave, 

duhan që rrotullohet me dorë, duhan përtypës, duhan snus; cigare, cigare elektronike, puro, 

cigarillos; burnot; artikujt e duhanpirësve të përfshirë në klasën 34; letrat e cigareve, tubat e 

cigareve dhe shkrepsat.   
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(210) KS/M/ 2017/1337 

(220) 01/11/2017 

(300) 30 2017 013 819  08/11/2017  DE 

(731) Finance in Motion GmbH 

Carl-von-Noorden-Platz 5, 60596 Frankfurt 

am Main, Germany, DE 

(591) e zeze, hiri, e gjelbert 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; 

shërbimet e marrëdhënieve me publikun; marketingu; konsulencë për marrëdhënie me 

publikun; konsulencë për marketing; konsulencë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për 

administrimin e biznesit; asistencë dhe këshilla lidhur me menaxhimin e biznesit; këshillim 

dhe asistencë për menaxhimin komercial.  

36  Çështjet financiare; çështjet monetare; Konsulencë financiare; shërbimet e investimeve 

dhe financimit; konsulencë për investime; rregullimin e sigurimit të financave; ngritja e 

fondeve për qëllime financiare; shërbimet e fondeve të përbashkëta  

45  Shërbimet juridike; konsulencë juridike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1338 

(220) 01/11/2017 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) E kuqe dhe e bardhe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çajë.  

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1339 

(220) 01/11/2017 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MILLENIUM 
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(511) 30  Kafe, çajë.  

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1340 

(220) 01/11/2017 

(731) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 

Via Palermo 26/A, 43122 PARMA, Italy, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  TRIMBOW 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca farmaceutike; produkte farmaceutike për trajtimin e 

sëmundjeve respiratore.  

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1341 

(220) 01/11/2017 

(731) INFORMATIKA Computers, sh.p.k. 

Riza Ibrani, Pronar Rr Vicianum Nr.218 

,Prishtine, Arberi. , KS 

(591) E gjelbert e zeze 

(740)  INFORMATIKA Computers, sh.p.k. 

Rr Vicianum Nr.218 ,Prishtine, Arberi.  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Zhvillimi i programit kompjuterik për menaxhimin e kontabilitetit; Program 

kompjuterik për përpunimin e të dhënave; Program kompjuterik për instalim në 

kompjuterët personal dhe në server; Softver për survejimin e shenimeve të kontabilitetit  

35  Ofrimi i shërbimeve dhe veglave softverike që ndihmojnë bizneset dhe organizatat për 

administrimin e biznesit; Ofrimi i shërbimeve për administrimin softverik të kontabilitetit 

dhe menaxhimin e biznesit; 

Ofrimi i softverit përmes të cilit lehtësohet puna ditore në zyre dhe avancohen procedurat 

për administrimin financiar dhe material të kontabilitetit; Ofrimi i shërbimeve për 

administrimin softverik të aseteve, pagave, prodhimit, investimeve si dhe pozicioneve tjera 

të menaxhimit financiar dhe kontabël  

41  Ofrimi i trajnimeve dhe sesioneve trajnuese grupore dhe individuale për administrimin 

softverik të kontabilitetit përmes pakos së podukteve softverike Rikont; Mësimi dhe 

aftësimi i kandidatëve që synojnë njohuri për kontabilitetin praktik përmes softuerit të 

kontabilitetit Rikont; Trajnimi i punonjësve të cilët e kanë të instaluar programin Rikont në 

biznesin e tyre si dhe të gjithë atyre që janë të punësuar në financa dhe kontabilitet;  Ofrimi 

i trajnimeve për të gjithë ata që e duan profesionin e kontabilitetit dhe dëshirojnë t’i 

zhvillojnë njohuritë në këtë profesion me punë praktike në program kompjuterik  
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42  Disenjimi dhe zhvillimi i produkteve softverike për menaxhimin e kontabilitetit 

konform legjislacionit në fuqi dhe praktikave më të mira ndërkombëtare; Zhvillimi i 

produkteve softverike për administrimin softverik të kontabilitetit të integruar material 

financiar dhe komercial; Disenjimi dhe zhvillimi i moduleve të vecanta softverike për 

administrimin e pagave, aseteve, prodhimit, shitjes, restoraneve, softverit për porosi dhe 

shitje mobile. Disenjimi dhe zhvillimi i softverit për administrimin kompjuterik të 

kontabilitetit të OJQ-ve   dhe organizatave buxhetore etj  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1342 

(220) 02/11/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  SENTALSO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane duke përjashtuar ato për trajtime të sëmundjeve 

neurologjike dhe sëmundjeve të sistemit nervor qendror  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1343 

(220) 02/11/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  DAKTARIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1344 

(220) 02/11/2017 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  GYNO-DAKTARIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2017/1345 

(220) 30/10/2017 

(731)  Júlia-Malom Kft Kunszállás Malom 

út 1. 6115, HU 

(591) e kaltert , e kuqe e verdhe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell dhe preparatet e bëra nga drithërat, miell-produktet e bluara nga mielli i 

grurit, bollgur (drithëra te bluara trash), miell elbi, miell misri, fjolla misri, miell misri i 

bluar trash, oriz, thekër me lëvore ose pa lëvore, miell thekre, thekër e thërrmuar, tërshërë, 

me lëvore ose pa lëvore, tërshërë e grimcuar, miell tërshëre, flluska tërshëre, ushqimet me 

bazë thekre, fasule ushqimore, miell patateve për ushqim, miell, ushqimet e  miellzuara, 

materialet pjekëse për pjekjen e ushqimeve, për gatim, miell për torta, përzierjet e millit, me 

përmbajtje te kokrrave dhe aditivë, muesli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), 

grurë për ushqim njerëzor, nisheste me përmbajtje te produkteve ushqimore, bukë, pasta, 

ëmbëlsira, tharm, pluhur për pjekje, ushqime bio  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1346 

(220) 02/11/2017 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, R. Makedonija, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  BULNEXO 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, barna që përdoren për trajtimin e varësisë së opioideve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1347 

(220) 02/11/2017 

(731) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. 

MEIZU TECHNOLOGY BUILDING, 

TECHNOLOGY & INNOVATION 

COAST, ZHUHAI CITY, GUANGDONG, 

P. R. CHINA, CN 

(540)   
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(526)  

(591) E zeze 

(740)  Arben AVDIU 

Lagja e Spitalit rr: "Malush Kosova" Ob IV-

48/e, 10000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 9  Aparatet e përpunimit të të dhënave; aplikacione softuerike për telefona mobil, të 

shkarkueshëm; pajisjet periferike kompjuterike; kompjuterë tabletë; xhama inteligjent; ora 

inteligjente; pajisja për njohjen e fytyrës; shkallet; telefona inteligjent; kuti e telefonit 

mobil; pajisjet e komunikimit në rrjet; gjurmues aktiv të veshur; mbulesë për telefona 

inteligjent; shtresa mbrojtëse të përshtatur për ekranet e telefonave inteligjent; routerat e 

rrjetit; aparate televizive; dëgjuese;  video kamera; regjistrues për automjete;  mbulesë kuti 

pjesa e lartë; mbulesa virtual reale; kabinete për altoparlantë; kamera [fotografi]; shkopinj 

për selfi [vetëpërdorim me dorë]; aparatet për analiza të ajrit; unaza lidhëse [instrumentet 

matëse]; materiale për rrjetin elektrik [telat, kabllot]; kabllot e të dhënave; përshtatës 

elektrikë; priza, bazat dhe kontaktet e tjera [lidhjet elektrike]; përshtatës i rrymës (adapter) ; 

syze 3D; Instrumente për parandalimin e vjedhjeve, elektrike; mbushës të rrymës portativ 

[bateri të rimbushura]; bateri, elektrike; mbushës për bateritë elektrike  

35  Reklamim; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; dhënia e 

informacionit të biznesit nëpërmjet një ueb-siti; administrimin komercial të licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të tjerëve; promovimi i shitjeve për të tjerët; sigurimi i një tregu 

on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; agjencitë e import-eksportit; 

sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; azhurnimin dhe 

mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1348 

(220) 02/11/2017 

(731) The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza 

Cincinnati, Ohio 45202 United States of 

America, US 

(591) E Gjelbert e verdhe 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapune për përdorim 

shtëpiak; Pluhur për larje enësh, detergjentë për larjen e enëve; Preparate  për larjen e 

enëve; Agjentët për tharje për makinat e larjes së enëve; mënjanuesit e yndyrës. 
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(210) KS/M/ 2017/1349 

(220) 02/11/2017 

(731) DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. 

No:107 Küçükyalı Maltepe İstanbul, 

TÜRKİYE, TR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje, të prodhuara nga çdo lloj materiali. Dyshekë, jastëkë, dyshekët e ajrit 

dhe jastekë, jo për qëllime mjekësore, çanta për gjumë për kamping, shtretër uji, jo për 

qëllime mjekësore. Pasqyra. Koshere bletësh, hoje bletësh artificiale dhe pjesë prej druri 

për hoje bletësh. Karrige kërcyese për foshnje, rrethoja për lojë për foshnjat, djepe, dubak. 

Dërrasa ekspozuese, korniza për fotografi dhe piktura, pllaka identifikimi, etiketat e 

identifikimit, pllaka me emër të shënjuar, etiketat e identifikimit të bërë nga druri ose 

materiale sintetike. Kontejnerët e paketimit të drurit ose të plastikës, fuçi për përdorim në 

transport ose magazinim, fuçi, kazanët e magazinimit, cisterna, kutitë, kontejnerët e 

magazinimit, kontejnerët e transportit, arka, paletat e ngarkimit dhe mbylljet për mallrat e 

lartpërmendura, prej druri ose plastikës. Mallrat e vogla të drurit ose materialeve sintetike 

të përfshira në këtë klasë, pajisje mobiljesh, prej druri ose materialeve sintetike, 

mekanizmat e hapjes dhe mbylljes nga druri ose materialet sintetike. Ornamentet dhe 

mallrat dekorative nga druri, tapa, kallami, xunkthi, thuprat, thupra shelgu, briri, kocka, 

fildishi, kocka e balenës, guacat, qelibari, sedefi, argjila e bardhë, dylli i bletës, plastika ose 

allçia, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht figurina, stolitë e pushimeve për mure dhe 

skulptura. Shporta, shporta peshkimi. Kolibe, kuti fole dhe shtretër për kafshët shtëpiake. 

Shkallët portative dhe shkallët për hipje të lëvizshme nga drurit ose materialet sintetike. 

Perde nga bambuja, roletna rrotulluese të brendshme [për interiere], roletna të brendshme 

në formë shiritash, perde në formë rripash, perde me rruaza për dekorim, mbajtëse perdesh, 

unaza për perde, kapëse për perde, shufra për perde  
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(511) 9  “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 
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kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, akumulimin, 

transformimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, kapjen, 

ruajtjen, procesimin, përpunimin, shfaqjen, transmetimin ose reprodukcionin apo ridëgjimin 

e zërit ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe inqizuese; kompakt disqe, DVD 

dhe media tjera incizuese dixhitale dhe optike; mekanizma për aparate që funksionojnë me 

monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje për procesimin e të dhënave, 

kompjuterë dhe harduer kompjuterik, pjesë dhe pjesë rezervë për to; pajisje periferike 

kompjuterike; softuer kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit; vegla, aparate dhe pajisje 

telekomunikimi, pjesë dhe pajisje të tyre; stacione bazë, transmetues, pranues, kontrollues, 

transformatorë, antena, kabllo; tela; përforcues; komutatorë; celula; modemë; vegla dhe 

pajisje të transmetimin të radio dhe mikro valëve;  aparate dhe instrumente për komunikim 

të të dhënave, komunikim satelitor dhe telekomunikim; aparate dhe instrumente për 

monitorim të rrjeteve të telekomunikimit dhe rrjeteve të komunikimit të të dhënave; pajisje 

radari; pajisje shifrimi, telefona, telefona të mençur dhe pajisje tjera elektronike që mund të 

vishen dhe portative për kapjen, pranimin, grumbullimin, incizimin, leximin, shfaqjen, 

organizimin, përpunimin, transmetimin, ndarjen, manipulimin dhe rishikimin e të dhënave, 

tekstit, hartave, imazheve dhe tingujve; pllejer (reprodukues) portativ të medias; tabletë; 

agjenda elektronike; lexues elektronik të librave; kompjuterë notbuk; korniza dixhitale për 

foto; kamera; kamera incizuese; trekëmbësh për kamera; senzorë; pajisje për kapjen e 

prezencës; pajisje të lidhura që mund të vishen, gjegjësisht pajisje në forme të orave të 

dorës, syzeve, lentave të kontaktit; shiritave për kokë, dorëzave, byzylykëve, vathëve, 

stolive të çmuara, helmetave dhe lentave të kontaktit që mund të përdoren për punë 

kompjuterike, ndijim, skenim, incizim, shfaqje, monitorim, përpunim të të dhënave; 

kontrollë nga distanca, parashikim, programim, lidhje me rrjete kompjuterike apo për 

qëllime telekomunikimi; pajisje të lidhura që vishen, gjegjësisht pajisje për punë 

kompjuterike që barten nga përdoruesit, apo vishen në apo brenda trupit nga përdoruesit 

apo që përfshihen në rroba, këpucë, mbulesa të kokës, lenta të kontaktit, çanta, tekstil, 

pëlhurë, inde apo cilindo lloj të materialit dhe mallra të transportueshme dhe aksesorë që 

mund të përdoren për punë kompjuterike, skenim senzorik, incizim, shfaqje, monitorim, 

përpunim të të dhënave, kontrollim nga distanca, parashikim, programim, lidhje me rrjete 

komunikimi apo për qëllime telekomunikimi; pajisje kompjuterike që mund të vishen dhe 

portative; ora të mençura; ekrane që montohen në kokë; pajisje me funksione elektrike, 

elektronike dhe dixhitale që mund të lidhen me rrjete kompjuterike apo të cilat kanë 

mundësi për punë kompjuterike, skenim, komunikim, ruajtje të të dhënave, biofidbek 

(monitorim elektronik të funksioneve të trupit), përcjellje fiziologjike, monitorim të 

shëndetit, monitorim fitnesi, parashikimi apo të realitetit të zmadhuar, në formë të syzeve, 

dorëzave, orave të dorës, rrobave, këpucëve, mbulesave të kokës, shiritave dhe helmetave; 

bateri; mbushës; printerë; mbështjellëse për telefona, telefona të mençur, kompjutera, 

tabletë dhe pajisje tjera portative që mbahen në dorë për punë kompjuterike; aparate dhe 

instrumente audio, për imazhe dhe video; altoparlatë; kufje; mikrofona; aparate televizive 

dhe multimediale; ekrane; pajisje për operim pa duar të për telefona, telefona të mençur, 

kompjuterë, tabletë dhe pajisje tjera kompjuterike që mund të vishen dhe portative që 

mbahen në dorë; publikime elektronike; aparate, instrumente dhe pajisje për sistem të 

pozicionimit global [GPS]; aparate navigimi për automjete [kompjuterë në instrument-

panel]; instrumente navigimi; aparate navigimi satelitor; aparate dhe softuer për navigim 
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GPS dhe sisteme të hartave; çipa; mikroprocesorë; gjysëm-përçues; kartela të mençura 

[kartela të qarqeve të integruara]; qarqe të printuara; aparate telekomanduese; dosje të 

shkarkueshme të zërit, video dhe imazheve; lapsa elektronik; etiketa elektronike për mallra; 

softuer kompjuter, harduer kompjuteri dhe pajisje kompjuterike që mund të vishen që 

mundësojnë monitorimin nga distance, kontrollimin apo komandimin e automjeteve dhe 

parametrave të automjeteve, të pajisjeve shtëpiake dhe mobiljeve, të sistemeve të 

menaxhimit të energjisë, të sistmeve të automatizimit të shtëpive, të sistemeve të sigurisë, 

të pajisjeve të argëtimit shtëpiak dhe audio/video, të pajisjeve telekomunikimit, pajisje të 

medias sociale dhe pajisjeve kompjuterike, dhe të pajisjeve të fitnesit dhe pajisje të tele-

kujdesit shëndetësor; pajisje dhe vegla komunikimi makinë në makinë (M2M); softuer për 

lojra kompjuterike; kuti për video lojra; kartela të memories për makina të video lojrave; 

aplikacione softueri; syze dioptrike; syze; dylbi; korniza për syze; lenta optike; lenta 

kontakti; artikuj optik; xham optik; syze sporti; rroba, veshje, rrjeta dhe pajisje mbrojtëse 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; helmeta mbrojtëse; helmeta sporti; ndërfaqe për 

programimin e aplikacioneve (API); softuer dhe harduer kompjuterik që mundëson 

dëgjimin e muzikës dhe leximin e dosjeve audio/video, dërgimin dhe leximin e mesazheve 

elektronike, marrjen, përpunimin, leximin, shfaqjen dhe ndarjen me tjerë të fotografive 

dixhitale, tingujve dhe videove, shfletimin e internetit, bisedimit dhe lidhjen me rrjete 

sociale; harta dixhitale; aplikacione softuerike për ofrimin e reklamave kontekstualisht 

relevante dhe atë bazuar në lokacionin përkatës; softuer për njohjen e pamjes; softuer për 

njohjen e përmbajtjes audio; softuer dhe harduer kompjuterik për ofrimin dhe interpretimin 

e këshillimeve për udhëtim dhe turizëm si dhe për ofrimin e informatave lidhur me 

lokacionin e vendndodhjeve të argëtimit, të institucioneve lokale të edukimit, hotelet, pikat 

e referimit, muzejtë, transportin publik, komunikacionin, informata mbi parkingjet, motin, 

krahasimin e çmimeve, shopingun, reklamimet, shëndetin dhe fitnesin, informata mbi 

punësimin, veprimtari sociale dhe ngjarje kulturore, pika të interest (POI), ngjarje sportive, 

ushqim dhe pije; pajisje për përcjeljen e lokacionit; aplikacione softuerike dhe harduerike 

që i mundësojnë përdoruesit të marrin informata kontekstualisht relevante dhe të lidhura me 

lokacionin; softuer dhe harduer kompjuterik që ofron informata mbi shëndetin, fitnesin dhe 

mirëqenien; pajisje dhe aparate për matjen dhe/apo incizimin e parametrave të ndryshëm 

fiziologjik dhe tjerë, duke përfshirë rrahjet e zemrës, shtypjen e gjakut, peshën, cilësinë e 

gjumit, ajrosjen, temperaturën e trupit, përçueshmërinë e lëkurës, glukozën e gjakut, acidin 

laktik, kohën, shpejtësinë, përshpejtimin, altitudën, temperaturën e mjedisit, lagështinë dhe 

pastërtinë; softuer i shkarkueshëm në natyrën e aplikacioneve mobile për shfaqjen dhe 

ndarjen me tjerë të lokacionit dhe gjetjes së një përdoruesi, përcaktimin e vendndodhjes, 

dhe ndërveprimit me përdorues tjerë; softuer dhe harduer kompjuterik që mundëson pagesat 

online si dhe pagesat nga distanca; algoritme për kompresimin, dekompresimin, kodimin, 

dekodimin dhe përpunimin e të dhënave audio, video dhe të imazheve; kodues/dekodues 

(kodek) për audio, video dhe imazhe; harduer dhe softuer për punë kompjuterik dhe të 

komunkimit për përdorim nga agjencitë e sigurisë publike; aparate për analizimin e ajrit; 

alarme; karikatura të animuara; aparate paralajmëruese kundër vjedhjes; aparate dhe 

instrumente për astronomi; bankomata parash [ATM]; aparate balancuese; lexues të 

barkodeve; aparate për frymëmarrje, përpos për frymëmarrje artificiale; jelekë anti-plumb; 

veshje të bëra posaçërisht për laboratore; kompasa; pajisje për memorie kompjuterike; 

panele kontrolli [elektriciteti]; detektorë të parave falso; numërues; matës; manekina 

(kukulla) për testimin e rrëzimeve; ciklotronë; aparate për përpunimin e të dhënave; 
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detektorë; aparate diagnostifikimi, jo për qëllime mjekësore; aparate për matjen e distancës; 

maska, dorëza, mbyllëse veshi, mbyllëse të hundës dhe kostume për zhytës; bilbila 

fishkëllues për qenë; zile të shkarkueshme për telefona mobil; instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operimeve industriale; aparate elektro-dinamike për 

kontrollimin nga distanca të pikave dhe sinjaleve të hekurudhave; tabela elektronike të 

njoftimeve; kartela magnetike të koduara dhe byzylykë identifikimi; aparate për shuarjen e 

zjarrit; kabllo të fibrave optik; filma, të ekspozuar; makina zjarrfikëse; batanije kundër 

zjarrit; llampa dore; aparate për analizimin e ushqimit; matës të frekuencave; mobile të bëra 

posaçërisht për laboratore; siguresa; qeliza galvanike; matës; xham i mbuluar me një 

përçues elektrik; aparate për rregullimin e nxehtësisë; aparate të frekuencave të larta; 

holograme; aparate elektrike për ndezje nga distanca; aparate ndërkomunikimi; ndërfaqe 

për kompjuterë; laserë, jo për qëllime mjekësore; instrumente nivelizimi; pajisje jetë-

shpëtuese; dioda që emetojnë dritë [LED]; dryna, elektrik; altoparlantë; shtylla për antena 

pa tela; instrumente dhe makina për testimin e materialeve; instrumente meteorologjike; 

metronoma; mikroskopa; pasqyra [optikë]; aparate monitorimi, elektrike; monitorues; 

instrumente vëzhgimi; fibra optike; media të të dhënave optike; përshpejtues të grimcave; 

matës të hapave; makina fotokopjuese; celula fotovoltaike; balance të precizitetit; aparate 

për matjen e shtypjes; printerë për përdorim me kompjuterë; sonda për qëllime shkencore; 

aparate radari; aparate radiologjike për qëllime industriale; komplete të radiotelefonisë; 

mjete për sigurinë e komunikacionit të hekurudhave; matës të largësisë; refraktues (rezitues 

ndaj zjarrit); aparate rregullimi, elektrike; aparate telekomanduese; manekinë reanimimi; 

vizore; satelita për qëllime shkencore; peshore; skenerë; shenja, të ndriçuara; simulatorë për 

drejtimin dhe kontrollimin e automjeteve; tregues të pjerrtësive; hidrolokatorë; aparate dhe 

makina kumbuese; aparate drejtuese, automatike për automjete; aparate stereoskopike; 

teleprintues; teleskopa; aparate për testim jo për qëllime mjekësore; instalime për 

parandalimin e vjedhjeve, elektrik; termometra, jo për qëllime mjekësore; termostate; 

aparate të semaforave; flash disqe USB; makina votimi; radio lidhje; matës të valëve; 

makina peshuese; gurë peshe; përpunues të fjalëve; aparate dhe instalime që prodhojnë 

rreze X, jo për qëllime mjekësore; pjesë, pajisje dhe aksesorë për gjitha mallrat e 

lartpërmendura.”  

10  “Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjeksore, dentale dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; rripa abdominal, korsete 

dhe shtroja; shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore; jastektë ajri dhe dyshekë ajri për 

qëllime mjekësore; aparate dhe pajisje anestetike; nofulla artificiale; lëkurë artificiale për 

qëllime kirurgjike; gjinjë artificial; pistoleta kokërrizuese; fasha mbështetëse; lavaman për 

qëllime mjekësore; rripa për qëllime mjekësore; batanije elektrike, për qëllime mjekësore; 

aparate për testimin e gjakut; pompa për gjinjë; gërryese për dhëmbë; kateterë; kondomë; 

enë të bëra posaçërisht për mbeturina mjekësore; kontraceptivë jo-kimik; drap; korsete për 

qëllime mjekësore; paterica; gota për terapi kaping;   aparate për tajtimin e shurdhësisë; 

defribilatorë; proteza dhëmbësh; çanta dushi; çarçafë për shtretër të të sëmurëve; pikatore 

për qëllme mjekësore; thithë për foshnje; kruajtëse për vesh; pajisje për mbrojtjen e 

veshëve; çorapë për qëllime kirurgjike; instrumente elektrike për akupunkturë; 

elektrokardiografe; elektroda për përdorim mjekësor; aparate për masazhe estetike; shishe 

ushqyese; filterë për rreze ultra-vjollce, për qëllime mjekësore; mbrojtëse gishtash për 

qëllime mjekësore; aparate terapeutike galvanike; dorëza për qëllime mjekësore dhe për 

masazhe; proteza flokësh; stimulues kardiak për zemër; jastekë elektrik ngrohës për qëllime 
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mjekësore; aparate terapeutike me ajër të nxehtë; shiringa hipodermike; çanta akulli për 

qëllime mjekësore; çarçafë për mospërmbajtje; inkubatorë për qëllime mjekësore; 

inhalatorë; injektues për qëllime mjekësore; insuflatorë; ashensorë për invalidë; llampa për 

qëllime mjekësore; bisturi; teha; laserë për qëllime mjekësore; lenta [proteza intraokulare] 

për implantime kirurgjike; kukulla seksi; maska për përdorim nga personeli mjekësor; 

aparate masazhimi; aparate për mikrodermabrazion; pajisje ushqyese; aparate obstetrike; 

tavolina operimi; pajisje ortodontike; shtroja për parandalimin e lëndimeve të shtypjes në 

trupat e pacientëve; blloqe që shkrihen; aparate për ushtrime fizike, për qëllime mjekësore; 

aparate fizioterapike; gjilpëra për dhëmbë artificial; leukoplaste për qëllime ortopedike; 

sonda për qëllime mjekësore; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, për qëllime mjekësore; 

matës pulsi; respiratore për frymëmarrje artificiale; aparate reanimimi; skalperë; jastekë 

gjumi për pagjumësi; matës sfigmotensioni; aparate për matjen e shtypjes së gjakut; shpuza 

kirurgjike; lugë për administrimin e medikamenteve; stenta; çarçafë steril kirurgjik; çorapër 

për vena të zgjeruara; xhaketa shtrënguese; barela me rrotë; mbështetje për këmbë të 

rrafshta; shtrirëse kirurgjike; implante kirurgjike; leukoplaste lidhëse; shiringë për qëllime 

mjekësore; unaza për daljen e dhëmbeve; aparate testimi për qëllime mjekësore; pako 

termale për qëllime të ndihmës së parë; fasha termo-elektrike [kirurgji]; termometër për 

qëllime mjekësore; peshore për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; penjë, kirurgjik; maja të 

patericave për invalidë; troakarë; leukoplastë për hernia; mantela feative uretrale; oturakë; 

aparate dhe instrumente urologjike; çanta uji për qëllime mjekësore; aparate me rreze X, 

fotografi dhe tuba për qëllime mjekësore; senzorë, aparate dhe instrumente matëse dhe 

monitoruese të shëndetit, mirëqenies, mjekësore, kirurgjike dhe qëllime vetë-monitoruese 

lidhur me shëndetin; senzorë me rreze X; sonda dhe kamera për qëllime mjekësore dhe 

kirurgjike; veshje, mbathje dhe mbulesa për kokë për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; 

mobilje për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; llampa për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; 

proteza për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; pjesë, pajisje dhe aksesore për gjitha mallrat 

e lartpërmendura.“  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; gjeneratorë acetileni; aparate për pastrimin e 

ajrit nga era e kee; aparate për ftohjen e ajrit; instalime dhe aparate për kondicionimin e 

ajrit; instalime për filtrimin e ajrit, aparate dhe makina; djegës të alkoholit; pajisje kundër-

vërbimit për automjete [pajisje për llampa]; aparate për filtrimin e akuariumeve, ngrohës 

dhe drita; llampa harku; autoklava [furnela elektrike me shtypje]; furra gatimi; skara; vaska 

dhe instalime për banjo; ngrohës krevati; aparate për ftohjen e pijeve; bidet; batanije, 

elektrike jo për qëllime mjekësore; bojlerë, përpos pjesëve të makinave; tosterë; makina për 

bërjen e bukëve; djegës; llampa tavani; radiatorë për ngrohje qëndrore; drita zanash për 

dekorime festive; aparate kromatografike për qëllime industriale; aparate për kafe, 

elektrike; furnela; enë për zierje, elektrike; aparate dhe instalime për gatim; instalime për 

ftohje, pajisje dhe makina; njoms [ngrohje]; shkrirkës për automjete; furra dentare; aparate 

deodoranti, jo për përdorim personal; impiante për largimin e kripës; aparate për tharje; 

aparate dezinfektuese; qese sterilizuese për një përdorim; aparate distilimi; llampa për 

zhytje; emetues të ujitjes me kullim; aparate dhe instalime për tharje; avullues; respiratorë 

për kuzhina; ventilatorë [kondicionim i ajrit]; filter [pjesë të instalimeve shtëpiake apo 

industrial]; vatra oxhaku, shtëpiake; shpërthime zjarri; ngrohës të këmbëve, elektrik ose jo-

elektrik; vatër për nxemje, portative; Fontana; frigorifer; pjekës i frutave; ekonomizues të 

karburantëve; aparate tymimi, jo për qëllime mjekësore; skara; furra, përpos për përdorim 
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laboratorik; gërryes [pjesë të instalimeve të gazit]; kondenzatorë gazi, përpos pjesëve të 

makinave; djegës mikrobëvrasës; pajisje për ngjitje me ngrohje; tharës për flokë [tharës]; 

aparate të tharjes së duarave për banjo; vatra për ngrohje; pompa të ngrohjes; instalime për 

ngrohje; aparate për ngrohje, elektrik, furnela elektrike; hidrantë; makina dhe aparate për 

akull; kuti për akull; furrë djegjeje; ibrik, elektrik; furrë tharëse; varg kuzhine [furra]; 

djegës për laboratorë; llampa; kazan për larje; tharës të lavanderisë, elektrik; gurë llava për 

përdorim me skara; valvula për kontrollimin e nivelit në cisterna; poqa elektrik; dioda për 

emetimin e dritës [LED] aparate ndriçimi; ndezës; aparate dhe instalime ndriçimi; drita për 

automjete; drita, elektrike për bredha të krishtlindjes; furra me mikrovalë [aparate për 

gatim]; furra me mikrovalë për qëllime industrial; reaktorë bërthamor; grumbulla atomike; 

djegës me vaj; fontana zbukuruese; aparat pasterizimi; gypa [pjesë të instalimeve sanitare]; 

ngrohës për xhepa; instalime polimerizimi; radiator [ngrohje]; pajisje dhe instalime për 

ngrirje; aksesorë rregullimi dhe sigurie për aparate dhe gypa të ujit apo të gazit; aparate për 

pjekje; tigan [pajisje për gatim]; skara [pajisje për gatim]; rotiseri (skarë rrotulluese); 

aparate dhe instalime sanitare; instalime për sauna dhe banjo ilixhe; dushe; lavamanë; priza 

për drita elektrike; kolektorë termik solar [ngrohje]; instalime për gjenerimin e avullit; 

sterlizues; lambik; furra; aparate për klorinimin e pishinave të notit; aparate për rrezitje 

[kreveta dielli]; rubineta [rakorde]; valvula termostatike [pjesë të instalimeve për ngrohje]; 

tualete [banjo]; prozhektorë; oturakë [instalime sanitare]; instalime dhe aparate ventilimi 

[kondicionim të ajrit]; hekur për bërjen e naforëve, elektrike; tigane ngrohëse; lavamane për 

pastrimin e duarve [pjesë të instalimeve sanitare]; ngrohës të ujit; instalime për 

shpërndarjen e ujit; aparate dhe makina për filtrimin e ujit; aparate për turret; instalime uji, 

automatike; makina ujitëse për qëllime agrikulturore; aparate me çep vorbulle uji; pjesë, 

pajisje dhe aksesore për gjitha mallrat e lartpërmendura.”  

12  “Automjete, aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; aparate aeronautike; makina dhe 

paisje; mjete ajrore; balona me ajër; qanta me ajër (paisje mbrojtëse për automobile); paisje 

kundër shkëlqimit që përdoret në automjete; zingjire kundër rrëshqitjes, paisje kundër 

vjedhjes së makinave; automobile; zhurnale boshtore; peshore balancuese për rrota e 

automjeteve; sisteme audio për vërejtje ndaj automobilave; mbajtëse për bicikleta; 

bicikleta, anije, frena për automjete, aparate transportimin e kabllove dhe instalimeve; 

kabina për punime nënujore (paisje); shtëpiza motori; lundra; karavanë; bartës 

(hekurudhor); automjete; qerre; karrike që hiqen; shkrëpëse të cigars që përdoren në 

automobil; dronë civil dhe militar; paisje për përzierje konkrete; sinjalizime drejtuese për 

automjete; automjete pa vozitës (automjete autonome); ulesë shtypëse për paisje fluturuese; 

motorë; motorë elektrik dhe mekanizma shtytës për paisje; mbrotjëse kundër zjarrit në 

anije; litar; shkopa golfi; lecka për automjete; hidroplanë; që  përdoret edhe për anije; 

rrëshqitëse; lëshuese; kamionë me pirunë që përdoret për ngritje; lokomotiva; kamionë; 

paisje militare për transport; skuter lëvizës; moped; autobus motorik; karrocë motorike; 

motocikletë; paisje kundër rrëshqitjes për rrota të automjeteve; parashuta; ponton (lundër); 

dritare anësore; bartëse për fëmijë; pompa për goma të bicikletave; karroca; rrjeta për 

karroca që përdoren kundër mushkonjave; paisje për ngrirje; paisje me komandë kontrolli; 

tjera jo lodra; paisje riparimi për gypa të brendshëm; rrethore për rrota të automjeteve; 

rrema; timonë; torba për biciklista; rripa të sigurisë që përdoren për ulëset e automjeteve; 

ulëse për sigurinë e fëmijëve; për automjete; helikë me vidë; lopatë; aeroplanë deti; makina 

anësore; pasqyre anësore dhe të përparme si dhe ekranë për automjete; censorë për makina; 

sajë; lëvizëse në borë; paisje hapsinore; roleta kundër diellit për makina; aparate ngjitëse; 
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pjesë nga traktorët dhe vagonët; rimorkio; tricikleta; vagoneta; gypa të brendshëm për goma 

pneumatike;  kamionët e bagazheve; kamionë për shkarkim; goma për rrota të automjeteve; 

nënbartese për automjete; tapiceri për automjete; furgonë; rrotat e automjeteve; shasi 

automjeti; parakolpët e automjeteve; tabela drejtuese të automjeteve; burimet e pezullimit 

të automjeteve; ulëset e automjeteve; mbulesa automjeti [forma]; leva të automjeteve; 

automjete elektrike; automjetet për lëvizje nga toka, ajri, uji ose hekurudha; vagonët; 

karrocë dore; karrike me rrota; dritare për automjete; xham i përparmë; jahtë; pjesë, pajisje 

dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura”  

14  “Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli; gurë te cmuar; instrumentet horologjike dhe 

kronometrike; shenjat e metaleve të çmuara; rruza për të bërë bizhuteri; kuti prej metali të 

çmuar; rrathë [bizhuteri]; broshë [bizhuteri]; gurë me shkëlqim për të bërë bizhuteri; 

zinxhirë [bizhuteri]; zbukurime [bizhuteri]; xhingla [bizhuteri]; instrumentet kronometrike; 

kapëse për bizhuteri; orë; orët dhe orë dore; elektrike;paisje për orë; monedha; shenja të 

bakrit; pranga për lidhje; vathë; statujat prej metali të çmuar; stolitë e kapelave të metaleve 

të çmuara; ingot e metaleve të çmuara; fildish [bizhuteri]; bizhuteri prej qelibari të verdhë; 

kuti bizhuterish; unaza kyçe [xhingla ose medalione]; kollona [bizhuteri]; medalje; paisje 

lëvizëse për ora dhe ora dore; qafore [bizhuteri]; peridot; kunjat zbukuruese; stolitë 

[bizhuteri]; bizhuteri kostumesh; perlat e bëra nga ambroidi [amberi i shtypur]; perlat 

[bizhuteri]; kunjat [bizhuteri]; platin [metal]; metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysëm 

të përpunuara; unaza [bizhuteri]; gurë gjysmë të çmuar; stolitë e këpucëve prej metali të 

çmuar; fije argjendi [bizhuteri]; unaza të ndarë të metaleve të çmuara për çelësa; tjerr 

argjendi [rrjet argjendi]; kronometër; orë diellore; kravatë dhe kunjat; rripa për orë dore, 

shiritat dhe zinxhirët; orë dore; shikon; kutitë për orë; vepra arti prej metali të çmuar; orë 

dore; pjesë, pajisje dhe aksesorë të të gjitha mallrave të lartpërmendura.”  

38  “Shërbime të telekomunikacionit;  të telefonit, zërimit, imazheve, teksteve dhe 

shërbime të transmetimit të të dhënave; komunikim telefonik me celular; komunikimet nga 

terminalet kompjuterike; komunikimet nga rrjetet me fibra optike dhe pa tela; transmetimi i 

mesazheve, zërit, të dhënave dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; shërbimet e bordit 

elektronik të buletinit [shërbimet e telekomunikacionit]; transmetimi i faksimilit; marrja 

dhe dhënia me qera të pajisjeve, ekipeve dhe sistemeve të telekomunikimit; dërgimi i 

mesazhit; marrja me qera e modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve 

në internet; shërbimet e pagingut [radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit 

elektronik]; transmetimet në radio; komunikimet me radio; transmetimi satelitor; 

transmetimi i të dhënave; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet kompjuterik 

global; sigurimi i aksesit të përdoruesve në rrjetet kompjuterike globale; sigurimi i kanaleve 

të telekomunikacionit për shërbimet e blerjeve me telefon; sigurimi i chat-ve të internetit; 

ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave; dhënia me qera e aparatit për dërgimin e mesazhit; 

dhënia me qira e kohës së qasjes në rrjetet kompjuterike globale; shërbimet e drejtimit të 

telekomunikacionit dhe shërbimet e kryqëzimit; shërbimet e telekonferencës; shërbime 

telegrafike; shërbimet telefonike; qira e telefonave; transmetimet televizive; shërbimet e 

telegrafit; transmetimi i telegrameve; postë elektronike; dërgimi i mesazhit; transmetimi i 

kartave përshëndetëse online; bartja e dosjeve dixhitale; transmetimi video-në kërkim; 

shërbimet e videokonferencës; shërbimet e postës zanore; transmetimi me valë; 

informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha shërbimet e 

lartpërmendura.”  

41  “Shërbime të edukimit; shërbime trajnuese; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore; 
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shërbime për parkun zbavitës; sigurimi i shërbimeve për lojëra zbavitëse; trajnimi i 

kafshëve; dhënia me qera e pajisjeve audio dhe video; shërbime të prodhimit për editimin e 

audio, video; organizimi i konkurseve të bukurisë; prenotimi i ulëseve për shfaqje; 

shërbimet e kaligrafisë; prezantimet në kinema; dhënia me qera e aparatit kinematografik; 

shërbimet e klubit [zbavitje ose arsim]; stërvitje (trajnim); organizimin dhe mbajtjen e 

kollokumeve, koncerteve, ekspozitave, konferencave, kongreseve, forumeve edukative në 

person, simpoziumeve, seminareve, ceremonive të dhënies së çmimeve dhe punëtorive; 

shërbime disko disk; dubbing; publikim elektronik në kompjuter; prodhim filmash, përveç 

filmave reklamues; shërbimet e palestrës; shërbimet e stërvitjes së mirëqenies; ofrimi i 

trajnimit të të ushqyerit, palestrës dhe mirëqenies; këshillim për palestër; shërbime të klubit 

shëndetësor [trajnime shëndetësore dhe palestër]; shërbimet e lojërave të fatit; shërbimet e 

lojës të ofruara on-line nga një rrjet kompjuterik; dhënia me qira të pajisjeve për lodra; 

sigurimi i objekteve të golfit; ofrimi i shëtitjeve me guidë; shërbimet e kampit të pushimeve 

[zbavitje]; shërbime karaoke; shërbime të përkthimit të gjuhës; shërbimet e paraqitjes, 

përveç qëllimeve të reklamimit; kreditimi i shërbimeve bibliotekare; dhënia me qira e 

aparateve ndriçuese për grupe teatrale ose studiot televizive; mikrofilmime; modelim për 

artistët; qiraja e filmave; shërbimet e filmit në studio; ofrimi i objekteve të muzeut 

[prezantim, ekspozita]; shërbimet e kompozimit të muzikës; prodhimi i muzikës; shërbimet 

e gazetarëve të lajmeve; shërbimet e klubeve të natës [zbavitje]; botimi on-line i librave dhe 

revistave elektronike; ofrimin e botimeve elektronike elektronike, on-line muzikë dhe video 

on-line, që nuk mund të shkarkohen; shërbimet e orkestrës; organizimi i garave [edukimi 

ose argëtimi]; organizimi i garave sportive; organizimi i llotarive; organizimi i topa; 

organizimi i shfaqjeve [shërbimeve impresario]; organizimi i shfaqjeve të modës për 

qëllime argëtimi; planifikimi i ndejave [zbavitje]; raportim fotografik; fotografisë; trajnimi 

praktik [demonstrim]; paraqitja e performancave live; publikimi i teksteve, përveç teksteve 

publicitare; publikimi i librave; radio argëtuese; dhënia me qira e radio dhe televizioneve; 

prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; shërbime për incizim në studio; sigurimi i 

objekteve rekreative; shërbimet e shkollave [arsim]; shkrimi i skriptave, përveçse për 

qëllime reklamimi; dhënia me qera e skenës; prodhimi i shfaqjeve; dhënia me qera e 

pajisjeve të zhytjes së lëkurës; shkrimi i këngëve; dhënia me qira e regjistrimeve të zërit; 

shërbimet e kampit sportiv; sigurimi i objekteve sportive; dhënia me qera e pajisjeve 

sportive, përveç automjeteve; qiraja e sporteve; dhënia me qera e objekteve të stadiumit; 

shërbime të titrave; argëtim televiziv; prodhime teatrore; shërbimet e agjencive të biletave 

[zbavitje]; koha e ngjarjeve sportive; qiraja e lodrave; përkthim;shërbime mësimi; redaktimi 

i videove; filmimit; udhëzime profesionale [këshilla arsimore ose trajnuese]; shkrimi i 

teksteve; shërbimet e kopshtit zoologjik; shërbime të organizimit të edukimit, seminareve, 

punëtorive dhe trajnimit në fushën e pajisjeve të telekomunikacionit, pajisjeve, rrjeteve, 

sistemeve, zgjidhjeve dhe softuerit.”  

42  “Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimin, zhvillimin, instalimin, 

mirëmbajtjen dhe azhurnimin e pajisjeve dhe programeve kompjuterike; analiza për 

shfrytëzimin e naftës; shërbime arkitekturore; autentikimi i veprave të artit; hulumtimi 

bakteriologjik dhe biologjik; kalibrimi [matja]; shërbimet e kimisë; eksperimentet klinike; 

mbjellja e reve; programimi kompjuterik; analiza dhe dizajni i sistemit kompjuterik; 

shërbimet e mbrojtjes së viruseve kompjuterike; konsulencë për sigurinë kompjuterike; 

hartimin e ndërtimeve; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; shndërrimi i të 
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dhënave ose dokumenteve nga media fizike në atë elektronike; kërkime kozmetike; krijimin 

dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; konvertimi i të dhënave të programeve 

kompjuterike dhe të dhënave [jo konvertimit fizik]; dizajn i brendshem; digjitalizimi i 

dokumenteve [skanim]; projektimin e veshjeve; ruajtjen elektronike të të dhënave; auditimi 

i energjisë; inxhinieri; studimet gjeologjike dhe hulumtimet; dizajni i arteve grafike; analiza 

e shkrimit të dorës [grafologji]; hostimi i faqeve te kompjuterit [faqet e internetit]; 

survejimi i tokës; hulumtimi mekanik; informacioni meteorologjik; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike me qasje të largët; ofruesit e shërbimeve të jashtme në fushën e teknologjisë 

së informacionit; dizajni i paketimit; fizika [hulumtim];kontrolli i cilësisë; rikuperimi i të 

dhënave kompjuterike; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; ofrimin e 

informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e karbonit; 

shërbime laboratorike shkencore; sigurimi i motorëve të kërkimit për internet; styling 

[dizajn industrial]; vrojtimin; studime të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë 

teknologjike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; testimin e materialeve dhe 

tekstilit; eksplorim nënujor; planifikim urban; testimi i aftësksë së automjeteve; analiza e 

ujit; parashikimi i motit; dhënia me qira e ueb serverave; konsulencë për dizajnimin e faqes 

së internetit; analiza shkencore dhe teknologjike, hulumtimi, zhvillimi, planifikimi, 

optimizimi, përkrahja, zgjidhja teknike e problemeve dhe shërbimet e konsulencës në 

fushën e pajisjeve telekomunikuese, pajisjeve, rrjeteve, sistemeve, zgjidhjeve dhe 

programeve; projektimin, inxhinierimin dhe zhvillimin e pajisjeve të telekomunikacionit, 

pajisjeve, rrjeteve, sistemeve, zgjidhjeve dhe softuerit. Analiza shkencore dhe teknologjike, 

hulumtim, zhvillim, mbështetje, zgjidhje teknike të problemeve dhe konsulencë në fushën e 

inteligjencës artificiale, nanomaterialeve, sensorë, lidhjes, teknologjisë informative [IT], 

gjeolokacionit dhe hartave, navigimit, harduerëve kompjuterik, softuerëve kompjuterik, 

teknologjive kompjuterike, analiza të dhënash, teknologji audio, teknologji të imazhit dhe 

videove, teknologji të medias digjitale, teknologji multimediale, teknologji të realitetit 

virtual, teknologji te radios, teknologji mjekësore dhe shëndetësore, teknologji të sigurisë 

publike, teknologji të energjisë, teknologji të transportit, pajisjeve kompjuterike që vishen, 

printimin, automatizimin, automjetet e lidhura, mobiljet e lidhura, veshjet e lidhura, 

produktet e konsumit të lidhur, pajisjet e lidhura në shtëpi, sistemet makina për makina 

(M2M), zgjidhjet e kapjes së prezencës; analiza shkencore dhe teknologjike dhe shërbime 

kërkimore në fushën e automjeteve, mobiljeve, mjekësisë, veshjeve, audio/video, aparate 

për shtëpi dhe produkte të konsumit që mund të komunikojnë nëpërmjet rrjetit kompjuterik 

ose të telekomunikacionit, si dhe shërbime mbështetëse, konsulence dhe zhvillimi në lidhje 

me të gjitha shërbimet e lartpërmendura; kloud kompjuting; hostim serveri; softuer si një 

shërbim [SaaS]; infrastruktura-si-shërbim (IaaS); platformë-si-shërbim (PaaS); shërbime të 

ofruesve të shërbimeve të aplikimit (ASP); ofrimin e softuerëve dhe aplikacioneve mobile 

on-line [jo-shkarkueshme]; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo të 

shkarkueshëm në internet për t'u përdorur si një ndërfaqe e programimit të aplikacionit 

(API); sigurimi i përdorimit të përkohshëm të mjeteve për zhvillim të softuerit që nuk mund 

të shkarkohen në internet; dhënja me qira e programeve kompjuterike dhe pajisjeve; dhënja 

me qira e audios, imazhit, videos, mediave digjitale, multimedias, realitetit virtual dhe 

softuerit dhe pajisjeve për prerjen e prezencës; shërbimet e kodimit të të dhënave dhe 

dekodimit; dhënia me qira e pajisjeve të përpunimit të të dhënave; shërbimet e kartografisë; 

shërbimet e hartave; shërbimet e krijimit të hartave; ofrimin e shërbimeve sipas kërkesës të 

hartave online dhe digjitale; krijimin e indekseve të informacionit në internet, faqeve dhe 
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burimeve të tjera të disponueshme në rrjetet kompjuterike globale për të tjerët; shërbime të 

imazheve dixhital teknike; dizajn industrial; kopjimi i të dhënave jashtë vendit; hulumtime 

në fushën e mbrojtjes dhe riciklimit të mjedisit; kapjen, mbledhjen, përpunimin, llogaritjen, 

trajtimin, analizimin, organizimin dhe rikuperimin e të dhënave; instalimin, riparimin dhe 

mirëmbajtjen e programeve kompjuterike; informacion, shërbime këshilluese dhe 

konsulence në lidhje me të gjitha shërbimet e lartpërmendura.”  

44  “Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; shërbimet higjienike dhe bukurisë për 

njerzit apo kafshët; shërbimet bujqësore, hortikulturore dhe shërbime pyjore; përhapjen 

ajrore dhe sipërfaqësore të plehrave kimike dhe kimikateve të tjera bujqësore; shërbime të 

mjekësisë alternative; mbarështimi dhe dhënia e kafshëve; shërbimet e akuakulturës; 

shërbime aromaterapi; inseminimin artificial dhe shërbimet e fekondimit in vitro; përgatitja 

e recetave nga farmacistët; shërbimet e bankës së gjakut; shërbime bankare të indeve 

njerëzore; shpuarja (pirsingu) i trupit; kiropraktika; shërbime në shtëpi për shërim; 

shërbimet e stomatologjisë; qiradhënja e pajisjeve bujqësore; rregullimin e luleve; 

kopshtari; implantimin e flokëve; rregullimin e flokëve; kujdesit shëndetësor; shërbime spa 

shëndetësore; shërbimet e qendrës shëndetësore; këshillim shëndetësor; sigurimi i 

informacionit për të ushqyerit; sigurimi i informacionit të mirëqenies (shëndetit); shërbime 

spitalore; dizajnimin e peizazheve; masazh; shërbimet e klinikës mjekësore; ndihmë 

mjekësore; qiradhënja e pajisjeve mjekësore; këshilla mjekësore për individët me aftësi të 

kufizuara; shërbimet e mamive; shërbime në shtëpi pleqsh; kujdes, mjekësore; shërbime 

optike; shërbimet ortodontike; kujdes paliativ; këshilla farmaceutike; fizioterapi; shërbimet 

e çerdheve të bimëve; operacion plastik; shërbimet e një psikologu; shërbimet e banjës 

publike për qëllime higjienike; shërbimet e ripyllëzimit; rehabilitimi për pacientët me 

abuzimin e substancave; shërbime e pushimit në shtëpi; shërbimet e sanatoriumit; 

qiradhënja e objekteve sanitare; shërbimet e saunave; shërbime solarium; shërbimet e 

sallonit të bukurisë; shërbimet e terapisë së fjalës; tatuing; shërbimet e telemjekësisë; 

shërbimet e monitorimit të largët të pacientit; shërbimet e analizave mjekësore që kanë të 

bëjnë me trajtimin e personave; diagnoza, trajtimi dhe rehabilitimi i sëmundjeve; shërbimet 

klinike që lidhen me trajtimin e pacientit për përmirësimin e ndërveprimit pacient/doktor; 

shërbime terapeutike; pemë kirurgjikale; mbjellja e pemëve për qëllime të kompensimit të 

karbonit; Shërbimet e banjës turke; shërbime të kontrollit të dëmtuesve për bujqësinë, 

akuakulturën, hortikulturën dhe pylltarinë; asistenca veterinare; vrasjen e farërave të këqija; 

bërja e kurorave.” 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1351 

(220) 02/11/2017 

(300) 4361060  12/05/2017  FR 

(731) LES LABORATOIRES SERVIER 

50 rue Carnot 92284 SURESNES  

cedex France, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SERVIER 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate  zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin e lavanderi; pastrim, 
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lustrim, fërkuese  dhe preparate abrazive; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

losion për flokë; pastat e dhëmbëve  

9  Shkencë, optik, matëse, sinjalizim, kontrollues (mbikëqyrje), aparate dhe instrumente për 

shpëtimin e jetës dhe mësimdhënie; aparate dhe instrumente për kryerjen e, kalimeve, 

transformimeve, akumulimeve, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për 

incizim, transmetim ose riprodhimin e zërit ose imazheve; incizimi  i substrateve 

[magnetike]; incizim i disqeve; incizim digjital i medieve; aparate dhe pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe informacionit; softuer për kompjuter; programe kompjuterike 

[softuer të shkarkueshëm ]; kompjuter; pajisjet për përpunimin e të dhënave; softuerë  

kompjuterike të regjistruara në media magnetike ose të shkarkuar nga një rrjetet tjera  

kompjuterike; aplikacione softuerike te  kompjuterëve, te shkarkueshëm; harduer  të 

telekomunikacionit për përdorim me rrjetet celulare; softuer i  kontrollit fiziologjik  i të 

dhënave; softuer kompjuterik për analizë, ruajtjen dhe monitorimin e të dhënave 

fiziologjike, duke përfshirë mjekësinë parashikuese, diagnostifikimi, monitorimi dhe 

softuerë paralajmërues; asistent digjital personal; transmetuesit e sinjaleve elektronike;  

unaza  lidhëse  [instrumente matëse]; pajisje matëse inteligjente; orë inteligjente; video 

kamerë; sensorë elektronikë; softuer kompjuterik për mjekësi, për qëllime kirurgjikale, 

dentare ose veterinare; softuer parashikues i mjekësisë; softuer i imazheve mjekësore; 

aplikacionet e shkarkueshme për përdorim nga pasjet në lëvizje; aparate inteligjente 

artificiale; syze [optike]; lente kontakti; syze inteligjente; kufje veshi; aplikacionet të 

shkarkueshme të telemjekësisë për pajisjet mobile; softuerë i zmadhimeve reale; softuerë 

virtual i realitetit; sistemet e analiza te imazheve mjekësore bazuar në inteligjencën 

artificiale; çipa elektronik; helmetat e mençura.    

10  Aparatura, kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe pajisje, 

gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik;materialet e qepjes; çorap ndihmuese, 

triko dhe çorapë; çorapë, triko dhe çorape për vena dhe për vena të zgjeruara; shirita veshës 

shtrëngues;aparate mjekësore, instrumente dhe pajisje për futjen e preparateve farmaceutike 

në trupin e njeriut; pajisjet e infuzionit dhe shiringat për qëllime mjekësore; vegla 

diagnostifikuese dhe instrumente për qëllime mjekësore; aparat për analizë të gjakut [për 

përdorim mjekësor]; aparate mjekësore  për përdorim në endoskopi; inhalator; monitorimi 

fiziologjik dhe aparatet matëse për qëllime mjekësore; aparat telemetrike për përdorim 

mjekësor; instrumentet për akupunkturë; aparate dëgjimi; analizues të automatizuar për 

qëllime mjekësore; aparate fotografike mjekësor; aparate masazhe.              

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektimet që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime hulumtimi; hulumtime shkencore për qëllime mjekësore; 

dizajnimi dhe zhvillimi i softuerëve dhe harduerëve kompjuterik; shërbime hulumtimi; 

dizajnimi dhe zhvillimi i veglave monitoruese; diagnoza, prognozë dhe analiza; hulumtime 

klinike; shërbimet laboratorike (shkencore-); vlerësimi dhe studimi i projekteve shkencore 

dhe teknike; cloud computing (informatikë cloud); dhënie me qira e softuerëve; përditësimi 

i softuerit kompjuterik; programimi i kompjuterëve; hulumtime dhe zhvillime për të tjerët; 

ruajtja elektronike e të dhënave; platformat hosting (programe drejtuese) të internetit, ueb 

portalet hosting (programe drejtuese), ofrim i përkohshëm  i përdorimit të aplikacioneve 

softuerike kompjuterike  jo të shkarkueshëm me qasje nëpërmjet ueb faqes; dizajnimi i ueb 

faqeve të internetit, në veçanti platforma bashkëpunuese; shërbime inxhinierie lidhur me 

robotikë; zhvillimi i softuerëve kompjuterik për pacientë.  
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44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; përkujdesje higjienike dhe bukurie për qeniet 

njerëzore ose kafshët; shërbime këshilluese në lidhje me shëndetin; këshilla farmaceutike; 

shërbimet shëndetësore; shërbime të telemjekësisë; shërbimet terapeutike; shërbime  

diagnostike mjekësore; ofrim  i shërbimeve të infermierisë në shtëpi; receta mjekësore të 

individualizuara; receta mjekësore online; ofrim i mbështetjes mjekësore në monitorimin e 

pacientëve që marrin trajtime mjekësore; konsulentë në lidhje me trajtimin mjekësor në 

shtëpi; konsulentë për vetëmjekim ; informacion mjekësorë për pacient; Ekzaminime 

mjekësore në distancë; këshillime në lidhje me mirëqenien e personelit (shëndeti); 

Monitorimi mjekësor i pacientëve, duke përfshirë edhe në distancë.        

45  Ofrimi i shërbimeve të mbështetjes personale për familjet e pacientëve me çrregullime 

kërcënuese për jetën; shërbimet të rrjeteve sociale; asnjë nga shërbimet e sipërpërmendura 

nuk ofrohet në kontekstin e qendrave për të moshuarit, recepcion, përkujdesje, ndihmë dhe 

këshilla për njerëzit e moshuar të aftë dhe me aftësi të kufizuara, mjediset e pritjes për 

akomodimin dhe rehabilitimin e personave të moshuar që janë të varur nga të tjerët ose që i 

nënshtrohen psikiatrisë geriatrike, qendra për përkujdesje ditore, shtëpitë e pleqërisë, 

shtëpitë për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, por me përmbajtje nga 

struktura mjekësore të gjitha llojeve.  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1352 

(220) 02/11/2017 

(731) CUP & CINO Kaffeesystem-Vertrieb 

GmbH & Co. KG Paderborner Straße 33  

33161 Hövelhof, DE 

(591) e zeze, e bardhe, e kuqe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparatura ndriçimi, instalimet e ngrohjes, instalimet gjeneruese të avullit, vegla 

elektrike për gatim, aparatet e ftohjes, aparatet e tharjes, instalimet e ventilimit (ajrit të 

kondicionuar)  dhe aparatura, instalimi i gypave të ujit si dhe pajisje sanitare dhe instalime, 

veçanërisht makinat elektrike të kafesë dhe sistemet e kafesë aq sa  përfshihen në klasën 11, 

aparatet elektrike për pjekjen e kafes .  

30  kafe, pije me bazë kafe, kafe e pa pjekur, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (substancë 

niseshteje në formën e drithërave të bardha), sago (miell pallme ), kafe artificiale; miell  

dhe preparatet e bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsirat, akullore, çajin e ftohtë, akull 

e ushqimor, mjaltë, shurup golden (shurup i bërë nga kallam sheqeri), tharm, pluhur për 

pjekje, kripë, mustardë, uthull, salca për sallatë, salca(erëza) ,erëza, akull freskues,akull, 

pasta, pica  

43  Ofrim i shërbimeve për pije dhe ushqim, akomodim i përkohshëm  
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(210) KS/M/ 2017/1353 

(220) 03/11/2017 

(731) Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  MARRIOTT 

 

 
     

 

(511) 35  “Shërbime të franshizës, si ofrimi i asistencës për menaxhim biznesi për 

themelimin dhe operimin e hoteleve, klubeve të natës, bareve, spa, hapsirave rekreative dhe 

të fitnesit; dyqane për shitje me pakicë, dyqane të përbashkëta, shërbime për menaxhim 

biznesi, menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, klubeve të natës, bare, 

Spas, objekteve rekreative dhe palestër, dyqane me pakicë, dyqane të përbashkëta, ndërtesa 

apartamentesh, qendra konferencash dhe vendpushime të përkohshme për të tjerët; 

shërbimet e dyqanit të shitjes me pakicë, domethënë, dyqanin e dhuratave, shërbimet e 

suvenirit dhe dyqaneve; shërbimet e qendrës së biznesit, domethënë, sigurimin e lehtësirave 

për përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të zyrës; shërbimet e konsulencës për 

menaxhimin e biznesit; sigurimi i lehtësirave për përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të 

zyrës; shërbime online të shitjes me pakicë; shërbimet e katalogut me pakicë; shërbimet e 

administrimit të biznesit; shërbimet e planifikimit të takimeve të biznesit; sigurimin e 

objekteve të konferencave dhe kuvendeve për takimet e biznesit; menaxhimin, marrjen me 

qira dhe dhënien me qira të zyrës dhe hapësirës me pakicë; lëshimi i certifikatave të 

dhuratave që mund të shftrytëzohen për mallra ose shërbime; shërbimet e besnikërisë së 

klientit; shërbime bamirëse, përkatësisht organizimi dhe realizimi i programeve vullnetare 

dhe projekteve të shërbimit të komunitetit; shërbimet e prokurimit për hotelet”.  

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”.  
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(210) KS/M/ 2017/1354 

(220) 03/11/2017 

(731) Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, US 

(591) E KUQE DHE E ZEZE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  “Shërbime të franshizës, si ofrimi i asistencës për menaxhim biznesi për 

themelimin dhe operimin e hoteleve, klubeve të natës, bareve, spa, hapsirave rekreative dhe 

të fitnesit; dyqane për shitje me pakicë, dyqane të përbashkëta, shërbime për menaxhim 

biznesi, menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, klubeve të natës, bare, 

Spas, objekteve rekreative dhe palestër, dyqane me pakicë, dyqane të përbashkëta, ndërtesa 

apartamentesh, qendra konferencash dhe vendpushime të përkohshme për të tjerët; 

shërbimet e dyqanit të shitjes me pakicë, domethënë, dyqanin e dhuratave, shërbimet e 

suvenirit dhe dyqaneve; shërbimet e qendrës së biznesit, domethënë, sigurimin e lehtësirave 

për përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të zyrës; shërbimet e konsulencës për 

menaxhimin e biznesit; sigurimi i lehtësirave për përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të 

zyrës; shërbime online të shitjes me pakicë; shërbimet e katalogut me pakicë; shërbimet e 

administrimit të biznesit; shërbimet e planifikimit të takimeve të biznesit; sigurimin e 

objekteve të konferencave dhe kuvendeve për takimet e biznesit; menaxhimin, marrjen me 

qira dhe dhënien me qira të zyrës dhe hapësirës me pakicë; lëshimi i certifikatave të 

dhuratave që mund të shftrytëzohen për mallra ose shërbime; shërbimet e besnikërisë së 

klientit; shërbime bamirëse, përkatësisht organizimi dhe realizimi i programeve vullnetare 

dhe projekteve të shërbimit të komunitetit; shërbimet e prokurimit për hotelet”.  

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”. 
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(210) KS/M/ 2017/1355 

(220) 03/11/2017 

(300) 016680051  24/08/2017  ES 

(731) Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, Greece, 

GR 

(591) Bardhe, hije te kuqe, bronzi, hije gri, 

hije te verdhe. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  duhan, purot, cigaret,  cigaret elektronike, cigarillot, artikujtë e duhanxhinjëve, 

taketuket, kuti për cigare, çakmakët për cigare, letër duhani, shkrepëse, solucione të 

lëngshme për përdorim në cigaret elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1356 

(220) 03/11/2017 

(300) 2017-436  02/06/2017  LI 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

kompjuter 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 
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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 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjueseve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; 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, televizione, 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, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; 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 instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje për realitet virtual dhe të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 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; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; 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, dëgjueseve të veshit, audio 

e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 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, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje 
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elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, 

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

ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane kompjuteri, 

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

mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio e video 

pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekrane kompjuteri, ekrane të 

telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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/ 2017/1357 

(220) 06/11/2017 

(300) 87/517358  06/06/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtinë 
 

(540)  STENZARIS 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1358 

(220) 06/11/2017 

(731) "ANITEX" SPR Dobrodolski potok 

bb, 17 540 Bosilegrad, Serbia, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ANITEX 

 

 
     

 

(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; stofrat.  

25  Të gjitha llojet e rrobave dhe ndrresave për meshkuj dhe femra, duke përfshirë mbathjet 

dhe atë çizmet, këpucët, papuçet dhe të gjitha llojet e çorapeve, çorapet e meshkujve, 
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çorapet e femrave, çorapet e femrave prej një pjese me këmbëza (hulahop).   

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1359 

(220) 06/11/2017 

(731) "ANITEX" SPR Dobrodolski potok 

bb, 17 540 Bosilegrad, Serbia, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  SAMANTA 

 

 
     

 

(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; stofrat.  

25  Të gjitha llojet e rrobave dhe ndrresave për meshkuj dhe femra, duke përfshirë mbathjet 

dhe atë çizmet, këpucët, papuçet dhe të gjitha llojet e çorapeve, çorapet e meshkujve, 

çorapet e femrave, çorapet e femrave prej një pjese me këmbëza (hulahop).   

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1360 

(220) 06/11/2017 

(731) "ANITEX" SPR Dobrodolski potok 

bb, 17 540 Bosilegrad, Serbia, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  KATARINA 

 

 
     

 

(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; stofrat.  

25  Të gjitha llojet e rrobave dhe ndrresave për meshkuj dhe femra, duke përfshirë mbathjet 

dhe atë çizmet, këpucët, papuçet dhe të gjitha llojet e çorapeve, çorapet e meshkujve, 

çorapet e femrave, çorapet e femrave prej një pjese me këmbëza (hulahop).   

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1361 

(220) 06/11/2017 

(731) "ANITEX" SPR Dobrodolski potok 

bb, 17 540 Bosilegrad, Serbia, RS 

(591) Bardhe, zi , gri, kafe, krem , kuqe  

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; stofrat.  

25  Të gjitha llojet e rrobave dhe ndrresave për meshkuj dhe femra, duke përfshirë mbathjet 

dhe atë çizmet, këpucët, papuçet dhe të gjitha llojet e çorapeve, çorapet e meshkujve, 

çorapet e femrave, çorapet e femrave prej një pjese me këmbëza (hulahop).   

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1362 

(220) 06/11/2017 

(731) "ANITEX" SPR Dobrodolski potok 

bb, 17 540 Bosilegrad, Serbia, RS 

(591) Bardhe, zi, gri, kalert, kuqe. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; stofrat.  

25  Të gjitha llojet e rrobave dhe ndrresave për meshkuj dhe femra, duke përfshirë mbathjet 

dhe atë çizmet, këpucët, papuçet dhe të gjitha llojet e çorapeve, çorapet e meshkujve, 

çorapet e femrave, çorapet e femrave prej një pjese me këmbëza (hulahop).   

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës  
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(210) KS/M/ 2017/1363 

(220) 06/11/2017 

(731) "ANITEX" SPR Dobrodolski potok 

bb, 17 540 Bosilegrad, Serbia, RS 

(591) Bardhe, zi , kafe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; stofrat.  

25  Të gjitha llojet e rrobave dhe ndrresave për meshkuj dhe femra, duke përfshirë mbathjet 

dhe atë çizmet, këpucët, papuçet dhe të gjitha llojet e çorapeve, çorapet e meshkujve, 

çorapet e femrave, çorapet e femrave prej një pjese me këmbëza (hulahop).  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1364 

(220) 06/11/2017 

(731) "ANITEX" SPR Dobrodolski potok 

bb, 17 540 Bosilegrad, Serbia, RS 

(591) Bardhe, zi, gri, kaltert, kuqe, gjelbert, 

verdhe, portokalli, vjollce 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; stofrat.  

25  Të gjitha llojet e rrobave dhe ndrresave për foshnje, fëmijë djem dhe vajza, duke 

përfshirë mbathjet dhe atë çizmet, këpucët, papuçet dhe të gjitha llojet e çorapeve për 

foshnje, fëmijëve djem dhe vajza  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.  
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(210) KS/M/ 2017/1365 

(220) 06/11/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. Pa numer, KS 

(591) Blue, kaltert, bardhe, kuq, gjelbert, 

(740)  Kenan Katanolli N.P.T. "Katana"- 

Co" Rr." Kombinati Këkurkëpuceve" Nr.31 

Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1366 

(220) 06/11/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. Pa numer, KS 

(591) BLUE, KALTERT, BARDHE, KUQ, 

GJELBERT 

(740)  Kenan Katanolli 

N.P.T. "Katana"- Co" Rr." Kombinati 

Këkurkëpuceve" Nr.31 Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 
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(210) KS/M/ 2017/1367 

(220) 07/11/2017 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

(591) E Bsrdhe e zeze, hiri 

(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/ 2017/1369 

(220) 07/11/2017 

(300) 30 2017 107 894.7/29  07/08/2017  

DE  

(731) Zott SE & Co. KG, Dr.-Steichele-Str. 

4, 86690 Mertingen,  DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  Monti  

 

 
     

 

(511) 29  Produktet e qumështit, përkatësisht qumështi i pijes, posaçërisht duke përjashtuar 

qumështin e thartuar dhe dhallën; jogurt çokollate ose kakao; pije jo-alkoolike të përzier me 

qumësht (predominimi i qumështit), ëmbëlsirë të bërë kryesisht nga qumështi, që 

përmbajnë aromatizues me xhelatinë dhe/ose niseshte si faktor përberës  

30  Pudingat, ushqime të ngrira të ngrënshme, pluhurat për akullore, ëmbëlsirat dhe pasta 

që qëndrojne gjatë, sidomos ëmbëlsirat dhe uafels, të gjitha mallrat e lartpërmendur ka 

mundesi që përmbajnë çokollatë dhe/ose aromatizohen me çokollatë; pluhur çokollate; 

pluhur kakao  
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(210) KS/M/ 2017/1370 

(220) 07/11/2017 

(300) 87/517,360  06/07/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  CLEMTALA 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1371 

(220) 08/11/2017 

(731) Associazione Radio Maria 

Via Milano 12 22036 Erba CO Italy, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  RADIO MARIA 

 

 
     

 

(511) 38  Telekomunikim; shërbimet e transmetimit të radios.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1372 

(220) 08/11/2017 

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH, England, GB 

(591) E bardhe, e verdhe, e kaltert, ngjyre 

vjollce, e gjelbert, dhe portokalli 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   
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(511) 10  Aparatura dhe instrumente ortopedike, ortotike-për balancimin e shputave tek 

këmba më e shkurtër, shtrese mbështetëse për këmbë dhe për trajtim për këmbë; këpucë 

ortopedike; artikuj ortopedik; shputa dhe shtroje ortopedike; pjesë dhe pajisje për këpucë 

ortopedike; jastëk/mbrojtëse për kujdesin e këmbëve, domethënë, jastëk ortopedik, jastëkë 

ortopedik me xhelatinë për shërimin e thembrave; mjete mbështetëse për korrigjimin e 

këmbëve, përkatësisht mbështetës për harkun e këmbës; aparatura mjekësore mbrojtëse 

kundër ngurtësimit të zonave me lytha (kalluse) të lëkurës dhe inflamacionit të gishtave të 

këmbëve; mbështetëse ortopedike për takë (thembër) dhe nën takë; shtresa ortopedike për 

këpucë, rrjetë dhe shtresa për këpucë për dimër (mos me rrëshqitë); shtresa ortopedike për 

një përdorim dhe shtresa aromatike për eliminimin e erës së keqe për këpucë ortopedike.  

25  Këpucë; shtresa, shtresa për këpucë për shputa të rrafshëta të këmbëve (taban); shtresa 

për kepucë; gete; çorapë; pjesë dhe pajisje për këpucë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1373 

(220) 08/11/2017 

(731) LRC Products Limited 

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH, England, GB 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  PARTY FEET 

 

 
     

 

(511) 10  Aparatura dhe instrumente ortopedike, ortotike-për balancimin e shputave tek 

këmba më e shkurtër, shtrese mbështetëse për këmbë dhe për trajtim për këmbë; këpucë 

ortopedike; artikuj ortopedik; shputa dhe shtroje ortopedike; pjesë dhe pajisje për këpucë 

ortopedike; jastëk/mbrojtëse për kujdesin e këmbëve, domethënë, jastëk ortopedik, jastëkë 

ortopedik me xhelatinë për shërimin e thembrave; mjete mbështetëse për korrigjimin e 

këmbëve, përkatësisht mbështetës për harkun e këmbës; aparatura mjekësore mbrojtëse 

kundër ngurtësimit të zonave me lytha (kalluse) të lëkurës dhe inflamacionit të gishtave të 

këmbëve; mbështetëse ortopedike për takë (thembër) dhe nën takë; shtresa ortopedike për 

këpucë, rrjetë dhe shtresa për këpucë për dimër (mos me rrëshqitë); shtresa ortopedike për 

një përdorim dhe shtresa aromatike për eliminimin e erës së keqe për këpucë ortopedike  

25  Këpucë; shtresa, shtresa për këpucë për shputa të rrafshëta të këmbëve (taban); shtresa 
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për kepucë; gete; çorapë; pjesë dhe pajisje për këpucë.  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1374 

(220) 08/11/2017 

(731) Unilever N.V Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam Netherlands, NL 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  LOVE BEAUTY & PLANET 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun, sapun të lëngët; preparate për larjen e duarve; preparate për dush dhe vaskë, 

duke përfshirë shkumë vaske dhe xhel dushi; parfume, vajra esenciale;  kozmetike; kolonje, 

parfum i lehtë; locion pas rroje; parfum spërkatës trupi; deodorantët për përdorim personal; 

deodorant kundër djersitjes; shkumë rroje, xhel rroje, locione për para rroje dhe pas rroje; 

pluhur talk; preparate për para rroje dhe pas rroje; vajra, kremra dhe locione për lëkurën; 

preparate aromaterapike; preparate për masazh; preparate për kujdesin e lëkurës; preparate 

për deplim; preparate për rrëzitje dhe preparate për mbrojtje nga dielli; kozmetikë dhe 

preparate për largimin e kozmetikës; petroleum (vazelinë) për qëllime kozmetike; preparate 

për kujdesin e buzëve; pambuk, shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; copa pambuku 

për kozmetikë; facoleta të mbushura me kremra kozmetike; copa pambuku, faculeta për 

para-pastrim ose faculeta me përmbajtje pastruese, shami ose faculeta; maska për bukuri, 

pako për fytyrë; preparate për kujdesin e flokëve dhe kokës; shampo dhe zbutës; ngjyra të 

flokëve; ngjyruesve të flokëve; kremra për flokë; preparate për valëzim të flokëve; 

spërkatës të flokëve; pluhur të flokëve; preparate për rregullimin e flokëve; llak (ngrirës) të 

flokëve; shkumë të flokëve; shkëlqyes të flokëve; xhel të flokëve; hidratues të flokëve; 

spërkatës të flokëve; trajtime për ruajtjen e flokëve; trajtimet e tharjes së flokëve; vajra të 

flokëve; tonik të flokëve; kremra të flokëve; pastat e dhëmbëve; pastrues të dhëmbëve për 

përdorim jo mjeksor; preparate për kujdesin e gojës dhe të dhëmbëve; dyll dentar; pluhur 

dhëmbesh; pastë dhëmbësh; preparate për kujdesin personal për qëllime jo mjeksore.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1375 

(220) 08/11/2017 

(731) Mundipharma AG St. Alban-

Rheinweg 74 CH-4020 Basel, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  BETASEPT 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; produkte perfumerie; vajra esenciale; kozmetikë; preparate dhe tretman për 

kujdesin e flokëve; kremra për flokë; artikuj për kujdesin personal (tualete); preparate për 

mbrojtjen nga dielli, duke përfshirë spërkës, locione, kremra, xhel dhe vajra për mbrojtjen 

nga dielli, balsam dhe krem për kujdesin e buzëve; preparate për kozmetikë rrezitje nga 
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dielli; preparate për perdorim pas rrezitjes nga dielli (kozmetike); preparate kozmetike për 

kujdesin e lekurës, duke përfshirë zbutjen e lekures, krema mbrojtes, ujra për larjen e 

fytyrës, krem për largimin qelizave të vdekura, preparate artificiale për rrezitje, preparatet 

për heqjen e yndyrës për përdorim në lekurë; preparatet kozmetike, duke përfshirë ato për 

përdorim në lëkurën e kokës, thonjtëve, flokëve dhe lëkurës; faculeta të lagura, faculeta 

tjera me preparate kozmetike; faculeta të lagura, faculeta tjera të mbushura me preparate 

pastruese, duke përfshirë ato për përdorim në lëkurë. 

5  Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate veterinare dhe farmaceutike; preparate 

sanitare për qëllime medicinale; substanca dietike dhe substanca të adoptuar për qëllime 

medicinale ose veterinare; shtesa ushqiore për njerëz dhe kafshë; shtesa dietike; leukoplast, 

materiale për fashim; mjet dezinfektues; mjet antiseptik; preparate dhe substanca 

farmaceutike, përfshire acidet dhe preparatet kimike për qellime farmaceutike; kremra për 

përdorim farmaceutik; xhel për përdorim dermatologjik; vajra për përdorim medicinal; 

kremra të lëkurës, xhel, vajra, losione dhe kremra për qëllime farmaceutike; vajra për 

përdorim medicinal; preparatet farmaceutike homeopatike (të mjeksisë alternative); 

preparte farmaceutike që përbëhen nga ekstrakte bimore; ekstrakte nga bimet mjekesore; 

preparate për kujdesin e thonjeve për qellime mjekosre; preparate mjeksore për kujdesin e 

flokeve; preparate farmaceutike për kujdesin e kujdesin e lekurës; preparate farmaceutike 

për përdorim në lëkurën e kokës, thonjë, flokë dhe lekurë; preparate farmaceutike për 

rrezitje dhe mbrojtje nga dielli; prepatate farmaceutike për djegiet nga dielli; preparate 

antiseptike dhe antibakteriale;facoleta për qellime medicilane; veshjet mjekësore; faculetat, 

veshjet, pëlhurat dhe materialet për përdorim në mbështjelljen apo fashimin e plageve, duke 

përfshirë ato të mbushura me preparate farmaceutike; pëlhura pastrimi të mbushura me 

dezinfektues për qëllime higjienike; mbështjellës (fasho) për plagë; tableta antitusive - për 

parandalimin ose largimin e kollës; tableta lozenges - për qellime farmaceutike; preparate 

freskuese për frymëmarrje, që përmbajnë ilaçe; collyrium - pika për pastrimin e syve; 

pastrues (gargarë) për qëllime mjekësore; tretes me krip. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1376 

(220) 08/11/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. Pa numer, KS 

(591) Kaltert , Bardhe, Kuq, Gjelbert 

(740)  Kenan Katanolli 

Rr. “Agim Radoniqi” Nr. 9 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 
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lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1377 

(220) 08/11/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. Pa numer, KS 

(591) Kaltert, Bardhe, Kuq, Gjelbert 

(740)  Kenan Katanolli 

Rr. “Agim Radoniqi” Nr. 9 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1378 

(220) 08/11/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. Pa numer, KS 

(591) Kalter, Bardhe, Kuq, Gjelbert  

(740)  Kenan Katanolli Rr. “Agim 

Radoniqi” Nr. 9 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 
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kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1379 

(220) 08/11/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. Pa numer, KS 

(591) Kalter , Bardhe, kuq, Gjelbert 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1380 

(220) 08/11/2017 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)  Alkafert 

 

 
     

 

(511) 1  Plehra kimike  
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(210) KS/M/ 2017/1381 

(220) 08/11/2017 

(300) 87/517,365  06/07/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  STEGANZA 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1382 

(220) 09/11/2017 

(731) Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 

Prishtina,Republic of Kosovo 
 

(540)  COURTYARD 

 

 
     

 

(511) 35  “Shërbimet reklamuese; shërbimet e franshizës si ofrimin e asistencës për 

menaxhimin e biznesit në krijimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, bareve, Spas, 

objekteve rekreative dhe palestrave, dyqanet e shitjes me pakicë; shërbimet e menaxhimit të 

biznesit, përkatësisht, menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, bareve, 

objekteve rekreative dhe palestrave si dhe dyqaneve të shitjes me pakicë për të tjerët; 

shërbimet e dyqanit të shitjes me pakicë, dyqane të dhuratave, suvenirit dhe dyqaneve të 

vogla; shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit; ofrimi i hapsirave për 

përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të zyrës; shërbimet e administrimit të biznesit; 

shërbimet e planifikimit të takimeve të biznesit; ofrimi i hapsirave për takime biznesi; 

ofrimi i hapsirave dhe objekteve të konferencës; menaxhimin, marrjen me qira dhe dhënien 

me qira të zyrës dhe hapësirës për shërbime me pakicë”.  

41  “Shërbime edukimi; ofrimi i shërbimeve të trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive 

dhe kulturore; shërbime të klubit shëndetësor, si dhënien e udhëzimeve dhe konsultimeve 

në fushën e ushtrimit fizik; dhënia me qera e pajisjeve ushtrimore; ofrimi i objekteve të 

fitnesit dhe ushtrimit; klubi i golfit, kurset e golfit dhe shërbimet e mësimit të golfit; 

organizimi i konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; 

ofrimi i hapsirave për aktivitete rekreative; ofrimi i objekteve dhe shërbimeve për pishinat 

dhe sportet e ujit; ofrimi i objekteve të tenisit, dhënia me qira e hapsirave të tenisit dhe 
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mësimi i tenisit; shërbime të kazinove dhe lojrave; klubet e natës”.  

43  “Shërbime hoteliere; të restoranteve, shërbime për furnizim me ushqim, shërbime bar 

dhe për koktej; shërbimet për banim të përkohshëm; ofrimi i hapsirave për qëllime të 

përgjithshme dhe për takime, konferenca dhe ekspozita; ofrimi i hapsirave për banket dhe 

hapsira për funksione sociale për raste të veçanta; dhe shërbimet e rezervimit për 

akomodim në hotele për të tjerët”. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1383 

(220) 09/11/2017 

(731) Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, U.S.A., US 

(591) E BARDHE E ZEZE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  “Shërbimet reklamuese; shërbimet e franshizës si ofrimin e asistencës për 

menaxhimin e biznesit në krijimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, bareve, Spas, 

objekteve rekreative dhe palestrave, dyqanet e shitjes me pakicë; shërbimet e menaxhimit të 

biznesit, përkatësisht, menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, bareve, 

objekteve rekreative dhe palestrave si dhe dyqaneve të shitjes me pakicë për të tjerët; 

shërbimet e dyqanit të shitjes me pakicë, dyqane të dhuratave, suvenirit dhe dyqaneve të 

vogla; shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit; ofrimi i hapsirave për 

përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të zyrës; shërbimet e administrimit të biznesit; 

shërbimet e planifikimit të takimeve të biznesit; ofrimi i hapsirave për takime biznesi; 

ofrimi i hapsirave dhe objekteve të konferencës; menaxhimin, marrjen me qira dhe dhënien 

me qira të zyrës dhe hapësirës për shërbime me pakicë”.  

41  “Shërbime edukimi; ofrimi i shërbimeve të trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive 

dhe kulturore; shërbime të klubit shëndetësor, si dhënien e udhëzimeve dhe konsultimeve 

në fushën e ushtrimit fizik; dhënia me qera e pajisjeve ushtrimore; ofrimi i objekteve të 

fitnesit dhe ushtrimit; klubi i golfit, kurset e golfit dhe shërbimet e mësimit të golfit; 

organizimi i konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; 

ofrimi i hapsirave për aktivitete rekreative; ofrimi i objekteve dhe shërbimeve për pishinat 

dhe sportet e ujit; ofrimi i objekteve të tenisit, dhënia me qira e hapsirave të tenisit dhe 

mësimi i tenisit; shërbime të kazinove dhe lojrave; klubet e natës”.  

43  “Shërbime hoteliere; të restoranteve, shërbime për furnizim me ushqim, shërbime bar 

dhe për koktej; shërbimet për banim të përkohshëm; ofrimi i hapsirave për qëllime të 

përgjithshme dhe për takime, konferenca dhe ekspozita; ofrimi i hapsirave për banket dhe 

hapsira për funksione sociale për raste të veçanta; dhe shërbimet e rezervimit për 

akomodim në hotele për të tjerët”.  
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(210) KS/M/ 2017/1384 

(220) 09/11/2017 

(300) 87/517,372  06/07/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtinë 
 

(540)  STANTALA 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1385 

(220) 10/11/2017 

(731) Mundipharma AG St. Alban-

Rheinweg 74 CH-4020 Basel, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  MUNDICARE 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; perfumeri; vajra esenciale; kozmetikë; preparate dhe tretman për kujdesin e 

flokëve; kremra për flokë; artikuj për kujdesin personal (tualete); preparate kozmetike; 

preparate për mbrojtjen nga dielli, duke përfshirë spërkës, locione, kremra, xhel dhe vajra 

për mbrojtjen nga dielli, balsam dhe krem për kujdesin e buzëve; preparate për rrezitje nga 

dielli; preparate për perdorim pas rrezitjes nga dielli (kozmetike); preparate kujdesin e 

lekurës (kozmetikë), duke përfshirë zbutjen e lekures, krema mbrojtes, ujra për larjen e 

fytyrës, krem për largimin qelizave të vdekura, preparate bronzues dhe artificiale për 

rrezitje dhe preparatet për heqjen e yndyrës për përdorim në lekurë; preparatet kozmetike, 

duke përfshirë ato për përdorim në lëkurën e kokës, thonjtëve, flokëve dhe lëkurës; faculeta 

të lagura dhe faculeta tjera me preparate kozmetike; faculeta të lagura dhe faculeta tjera të 

mbushura me preparate pastruese, duke përfshirë ato për përdorim në lëkurë  

5  Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate veterinare dhe farmaceutike; preparate 

sanitare për qëllime medicinale; substanca dietike dhe substanca të adoptuar për qëllime 

medicinale ose veterinare; shtesa ushqiore për njerëz dhe kafshë; substanca detike të 

përshtatuta për perdorim medicinal; shtesa dietike; leukoplast, materiale për fashim; mjet 

dezinfektues; mjet antiseptik; preparate dhe substanca farmaceutike, përfshire acidet dhe 

preparatet kimike për qellime farmaceutike; kremra farmaceutik; xhel për përdorim 

dermatologjik; vajra medicinal; kremra të lëkurës, xhel, vajra, losione dhe kremra për 

qëllime farmaceutike; vajra medicinal; preparatet farmaceutike homeopatike (të mjeksisë 

alternative); preparte farmaceutike që përbëhen nga ekstrakte bimore; ekstrakte nga bimet 
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mjekesore; preparate për kujdesin e thonjeve për qellime mjekosre; preparate mjeksore për 

kujdesin e flokeve; preparate farmaceutike për kujdesin e lekurës; preparate farmaceutike 

për përdorim në lëkurën e kokës, thonjë, flokë dhe lekurë dhe preparate farmaceutike për 

rrezitje dhe mbrojtje nga dielli; prepatate për djegiet nga dielli për qellime farmaceutike; 

preparate antiseptike dhe antibakteriale; facoleta për qellime medicilane; veshjet mjekësore; 

faculetat, veshjet, pëlhurat dhe materialet për përdorim në mbështjelljen apo fashimin e 

plageve, duke përfshirë ato të mbushura me preparate farmaceutike; pëlhura pastrimi të 

mbushura me dezinfektues për qëllime higjienike; mbështjellës (fasho) për plagë; tableta 

antitusive - për parandalimin ose largimin e kollës; tableta lozenges - për qellime 

farmaceutike; preparate freskuese për frymëmarrje, që përmbajnë ilaçe; pika për sy; 

pastrues (gargarë) për qëllime mjekësore; lozenges – tableta për dhimbje të fytit;.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1386 

(220) 10/11/2017 

(300) 87/443,698  10/05/2017  US 

(731) The Gillette Company LLC 

One Gillette Park Boston Massachusetts 

02127, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  AQUA-GRIP   

 

 
     

 

(511) 8  Makina rroje dhe brisqe për rroje;dispenzuesit, kasetat, mbajtësit, dhe fishekët, të 

gjitha të dizajnuara në mënyrë specifike për dhe që përmbajnë brisqe për rroje;pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1387 

(220) 10/11/2017 

(731) Aigars Kesenfelds MONEGO” Sh.p.k. 

Rr. “Nazmi Gafuri”, kati 3, nr.31, Prishtinë 

, KS 

(591) vjollce 

(740)  Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Përgatitje 

rrogash; Llogarimbajtje  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme; Hua 

[financiare]; Hua me pagesë me këste; Hua përkundrejt sigurimit; Kryerje e veprimeve 

bankare nga shtëpia; Financim blerjesh me kredi; Analiza financiare -); Menaxhim 

financiar; Shërbime financuese  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 
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Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga 

ana mekanike dhe ajo e programeve; Këshillim arkitekturor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1388 

(220) 10/11/2017 

(731) The Gillette Company LLC 

One Gillette Park Boston Massachusetts 

02127, US 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  START 

 

 
     

 

(511) 8  Makina rroje dhe brisqe për rroje; dispenzuesit, kasetat, mbajtësit, dhe fishekët, të 

gjitha të dizajnuara në mënyrë specifike për dhe që përmbajnë brisqe për rroje; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1389 

(220) 10/11/2017 

(731) "Piramida 72" d.o.o. Sapac 

Beogradski put bb 1 5000 Sabac Republic of 

Serbia, RS 

(591) e kalter, e bardhe  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Facoleta (lecka) të lagura për bebe; facoleta (lecka) të lagura për duar; facoleta 

(lecka) të lagura për heqjen e makiazhit; facoleta (lecka) të lagura për përdorim intim; 

shampon për bebe; larës (shampon) për bebe dhe të ritur; qumësht për trup -  për të ritur dhe 

bebe; krem  për bebe; shampon - për flokë për të ritur dhe bebe; krem për duar; sapun i 

fortë dhe i lëngshëm; zbutës robash; dezodorans për trup; shkuma për rroje; thupra me 

pambuk për pastrim të veshëve  

5  Pelene për bebe; facoleta (lecka) të lagura antibakteriale; vata (pëlhur pambuku) dhe 

zbutëse; leukoplast; vata higjienike; freskues ta hapsirave  

8  Thika, pirunë dhe lugë plastike.  

16  Kuti kartoni për ëmbëlsira; servieta nga letra; marhama nga letra; lecka nga letra; letër 

tualeti.  

21  Pjata nga letra; gota letre dhe plastike; pjata letre për përdorim të një hershëm; fyshta 

(gypa) për pije; rëmojca; thupra për zgarë.  
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(210) KS/M/ 2017/1390 

(220) 10/11/2017 

(731) EA LOGISTICS SHPK 

Rruga e Kavajës, Pallati 141/7, 

Tiranë, Albania, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  DS 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare,cigarilo,puro;duhan;produkte duhani,cakmake;shkrepse;artikuj 

duhanpirësish;filtra cigaresh;llulla;burnot;duhan qe pertypet;kuti cigaresh dhe/ose 

purosh;pipa per mbajtjen e cigareve   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1391 

(220) 10/11/2017 

(731) FABRIKA DEČJE HRANE D.O.O. 

Maršala Tita 206, Dobanovci, Beograd - 

Surčin RS, RS 

(591) Ngjyra kremi, ngjyre kafe, e kalter, e 

bardhe e zeze. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Prodhime farmaceutike, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqim për bebe; përzierje të qumështit pluhur  për bebe; formula ushqyese për 

bebe; ushqim për bebe; enzime qumështi për qëllime farmaceutike; qumësht pluhur për 

fëmij; ujë mineral për përdorim mjeksor; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje 

dhe bebe.   

29  Mish, peshk, shpendë, gjahu, vezë, prodhime mishi, reçel, zhele; qumësht, prodhime 

qumështi, qumësht pluhur dhe lakto-proteinë si prodhime ushqimore; supë; mish i 

konzervuar dhe në kanaqe, salsiçe, peshk,  shpendë, gjah, perime, pemë; vajra dhe yndyra 

ushqimore; preparate proteinash për ushqim të njerzve të fituara nga prodhime bimësh dhe 

shtazësh; ushqime të gatshme me bazë mishi, shpendësh, gjahu, peshku, pemëve, perimeve, 

vezëve, prodhimeve të qumështit, bizeleve, thjerzave dhe groshës, patates, salatës; të gjitha 

prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe  

30  Preparate nga drithrat (pos ushqimit për kafshë), usqime të përgatitura ose gjysëm të 
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përgatituratë cilat në bazë përbëhen nga preparate drithrash, orizi dhe/ose brumërat; 

ushqime të ëmbla dhe deserte të cilat kryesisht përbëhen nga sheqeri, kakao, çokollata 

dhe/ose nishestja, me qumësht dhe fruta; musli (muesli) dhe ëmbëlsira, kryesisht nga 

drithrat, pemët, arat dhe/ose sheqeri; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe 

bebe.   

32  Pije jo alkoolike, posaçërisht lëngje frutash dhe perimesh, nektare, pije të cilat 

përmbajnë lëngje frutash, shurupe frutash dhe preparate tjera futash për prodhimin e pijeve 

jo alkoolike; pluhur dhe granula (kokra) për ushqim njerzish, posaqërisht për përgatitjen e 

pijeve jo alkoolike; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1392 

(220) 10/11/2017 

(731) Hyundai Motor Company 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobila; furgone (automjet); vetura sportive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1393 

(220) 10/11/2017 

(731) “NPT. FRESH-CO” 

Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. Pa numer., KS 

(591) kalter, bardh , kuq, gjelbert 

(740)  Kenan Katanolli Rr. “Agim 

Radoniqi” Nr. 9 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;  

5  Pergatitje farmaceutike dhe veterinare;Pergatitjet sanitare per qellime mjekesore;Ushqim 

dietik dhe substanca te pershtatura per perdorim mjekesor ose veterinar , ushqim per 

bebet;Shtesa dietike per njerezit dhe kafshet;Llaqe , materiale per veshje;Materiale per 
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ndalimin e dhembeve , dylli dentar;dezinfektuese;Pergatitje per shkaterrimin e 

paraziteve;Fungicides , herbicide. 

Pergatitje sanitare per higjienen personale , perveq tualetin;Deodorantet, perveq atyre 

qenieve njerezore ose per kafshet;Shtese dietike , qe synon te plotesoje nje diete normale 

ose te kete perfitime shendetesore;Zevendesimet e miellit , ushqimet dietike dhe pijet, te 

pershtatura per perdorim mjrekesor ose veterinar;Cigare pa duhan , per qellime mjekesore  

16  Leter, karton dhe mallra te bera nga keto materiale , qe nuk perfshihen ne klasa te tjera; 

Shtypshkronja ; Material libralidhes;fotografite;shkrimi; Ngjitesa per shkrim ose per 

qellime shtepiake; Materialet e artisteve ; Furqa boje;Makina shkrimi dhe paisjet e zyres 

(perveq mobiljeve); Material udhezues dhe mesimdhenes (perveq aparatit) ; Materialet 

plastike per paketim (nuk jane perfshire ne klasa te tjera) ; Lloji i printereve ; Blloqe 

printimi . Thika letre ; dublues ; Flete plastike, thase dhe canta per paketim  

24  Tkstile dhe mallra tekstili, qe nuk perfshihen ne klasa te tjera ; Shtresat e shtratit ; 

Mbulesa per tryeze, tekstile (mallrqa cope) dhe mbulime tekstili per perdorim shtepiak  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1394 

(220) 10/11/2017 

(731) NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. Pa numer., KS 

(740)  Kenan Katanolli Rr. “Agim 

Radoniqi” Nr. 9 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1395 

(220) 10/11/2017 

(731) Kansai Paint Co., Ltd a Japanese body 

corporate of 33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, 

Hyogo, JAPAN, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina 

(540)  KANSAI PAINT 
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Republic of Kosovo 
 

(511) 2   “Ngjyra, zmalt, llak; pigmente dhe tretë të ngjyrave”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1396 

(220) 13/11/2017 

(300) 2017-124960  19/09/2017  JP 

(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061, JP 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapune; preparate kozmetike; parfume; temjan dhe aroma; pastat e dhëmbëve; 

thonjë fals; qerpikë fals. 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1397 

(220) 13/11/2017 

(300) 016792591  15/09/2017  ES 

(731) LACOSTE 23-25 rue de Provence 

75009 Paris, FR 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Funde; fustane; pantallona; xhinse; pantallona të shkurtra bermuda; pantallona të 

shkurtra;  brekë  boxer; fanellë; këmishë; këmisha polo; këmisha sportive; bluza pa jakë me 

mëngë të shkurta; të sipërme [veshje]; të sipërme të brendshme ; fustanella (veshje e 

jashtme liturgjike); bluza; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; kostume; jelek; 

pulovër; jelek me mëngë të gjata; mushama; xhaketa [veshje]; kanotierë; pallto; pallto 

dufle; pallto e gjatë; pallto e sipërme; xhakete e shkurtër ; setër; gëzof me kapuç; brekë për 

larje; rroba për larje; rroba banjo; lidhëse[veshje]; kravatë; shall; shirit për veshë; 

rripa[veshje]; mbajtëse gjoksi për femra; pantallona te ngushta për mbathje ; veshje e 

brendshme për femra [ndërresa]; pantallona; brekë të brendshme; pantallona sporti; çorapë 

të gjata; triko; çorapë; pizhame; mantel banjo; kapela [veshje koke]; mbulesa koke; doreza 
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[veshje]; këpuca; shputa te kepcave; këpuca për mbathje ditore ; këpuca sportive; sandale; 

sandale banjo; këpuca prej stofi; çizme; pantofla     

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1398 

(220) 13/11/2017 

(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi DE-TA Dejan DOOEL eksport-

import Skopje Sava Mihajlov br.10 broj 6 

Skopje Gazi Baba, MK 

(591) Zeze, dhe roze 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  çorape, çorape sportive, çorape të shkurtra, geta, të brendshme, të brendshme për 

grate, korse, buste, të brendshme absorbuese të djersës, kostume noti, brekë për not, 

pizhame.  

35  Reklamat; shërbimet për shitje (të mëdha dhe të vogla) të çorapeve, çorapeve sportive, 

çorapeve të shkurtra, getave, të brendshmeve, të brendshmeve për grate, korseve, busteve, 

të brendshmeve absorbuese të djersës, kostumeve të notit, brekëve për not, pizhameve.  

39  Shërbime transporti; paketimimi dhe magazinimi të çorapeve, çorapeve sportive, 

çorapeve të shkurtra, getave, të brendshmeve, të brendshmeve për grate, korseve, busteve, 

të brendshmeve absorbuese të djersës, kostumeve të notit, brekëve për not, pizhameve. 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1399 

(220) 14/11/2017 

(300) 2017-464;  15/06/2017  LI 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

kompjuter 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 
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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; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; 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, televizione, 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, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; 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 instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; 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 të instalimit e konfigurimit, 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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 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, 
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tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, pajisje elektronike 

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

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

ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona 

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

syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë të telefonave 

mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, pajisje 

periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që 

mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, audio e 

video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 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.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve kompjuterik, softuerëve, pajisje periferike, dhe 

lojrave kompjuterike dhe video; shërbimet e konsulencës për harduerë dhe softuerë 

kompjuterik; programim të kompjuterëve; dizajnimi i databazave kompjuterike; ruajtja 

elektronike e të dhënave; shërbimet informatike kloud (cloud); dhënja me qira e harduerëve 

kompjuterik, softuerëve, dhe pajisjeve periferike; ofrimi i softuerëve online jo të 

shkarkueshëm; shërbimet e konsulencës për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të 

të dhënave dhe aplikacioneve; shërbimet e sigurisë kompjuterike dhe sigurisë të të dhënave; 

shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimi i harduerëve apo softuerëve kompjuterik 

online; mirëmbajtja, riparimi dhe azhurnimi i harduerëve kompjuterik, softuerëve, pajisjeve 

periferike dhe aplikacioneve; shërbimet e mbështetjes teknike, diagnostifikimi dhe 

rregullimi (troubleshooting) e problemeve të harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, dhe 

shërbimet e ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit të uebfaqeve, dizajnimit dhe 

mirëmbajtjes; shërbimet e hostimit të uebfaqes; ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e 

të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve tjera elektronike të komunikimit; krijimi i 

indekseve të informacionit online, faqeve dhe burimeve të tjera të pranishme në internet 

dhe rrjete tjera elektronike të komunikimit; shërbimet e rrjetizimit social online; ofrimi i 

uebfaqeve për rrjetizim social; shërbimet e kartografisë dhe hartave; shërbimet shkencore 

dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; shërbimet e analizave industriale dhe 

hulumtuese; shërbimet informuese, këshilluese dhe konsulencës në lidhje me të gjitha të 

lartëpërmendurat.  
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(511) 9  Aparate dhe instrumente elektrike dhe elektronike për komunikim dhe 

telekomunikim; aparate dhe instrumente për komunikim dhe telekomunikim; aparate dhe 

instrumente elektrike dhe elektronike për përpunimin, regjistrimin, ruajtjen, transmetimin, 

nxjerrjen ose pranimin e të dhënave; aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin, 

përforcimin ose riprodhimin e zërit, fotografisë, informatave ose të dhënave të dekoduara; 

aparate dhe instrumente kontrollit elektrik, testimit (përpos testimit in-vivo), sinjalizimit, 

kontrollimit (mbikqyrjes) dhe mësimdhënies; aparate dhe instrumente optike dhe elektro-

optike; serverë komunikimi; serverë kompjuteri; harduer operativ VPN [rrjet privat virtual]; 

harduer operativ WAN [rrjet i zonës së gjerë]; harduer operativ të LAN [rrjet i zonës 

lokale]; harduer kompjuteri; harduer rrjeti kompjuterik; harduer kompjuterik për ofrimin e 

qasjes së sigurtë nga distanca në rrjete kompjuteri dhe të telekomunikimit; harduer 

etherneti; aparate, instrumente dhe pajisje për përpunimin e imazheve; kamera; aparate, 

instrumente dhe pajisje fotografike; video projektorë; projektorë multimedial; skanerë dhe 

lexues të barkodeve; aparate dhe instrumente radio dhe televizive; transmetues dhe pranues 

të emetimit të telekomunikimit, radios dhe televizionit; aparate për qasje në emetim apo 

programe të transmetuara; holograme; kompjuterë; pajisje periferike për kompjuterë; qarqe 

të programuara elektronike për bartjen e të dhënave; disqe, shiritë dhe tela që shërbejnë si 

bartës magnetike të të dhënave; tabela të printuara të qarqeve; kartela magnetike të zbrazëta 

dhe të para-incizuara; kartela të të dhënave; kartela të memories; kartela të mençura; kartela 

që përmbajnë mikroprocesorë; kartela të qarqeve të integruara; kartela për identifikim 

elektronik; kartela telefoni; kartela krediti për telefona; kredit kartela; kartela debiti; kartela 

për lojë elektronike të dizejnuara për përdorim me telefona; CD ROM; bartës magnetik, 

dixhital dhe optik të të dhënave; media (të zbrazëta dhe para-incizuara) për ruajtjen dhe 

incizimin e të dhënave magnetike, dixhitale dhe optike; CD të para-incizuara; USB fllesh 

drajve; pajisje për interpretimin e dosjeve muzikore të shkarkueshme; pllejerë (riprodhues) 

portativ të medias; transmetues dhe pranues satelitor; satelita të telekomunikimit dhe 

transmetimit; sinjalizues radio telefonik dhe shtylla telefonike; tela dhe kabllo elektrike; 

kabllo optike; kabllo fibro-optike; tela rezistues; elektroda; sisteme dhe instalime 

telekomunikimi; terminale për rrjete telefonike; panele telefonike; aparate për procesimin, 

ruajtjen dhe konvertimin e inputit të sinjalit telekomunikues; pajisje telefonike; pajisje për 

telefona fiks, të transportueshëm, mobil, që operohen pa duar apo që aktivizohen me anë të 

zërit; terminale multimediale; terminale ndëevepruese për shfaqjen dhe porositjen e 

mallrave dhe shërbimeve; terminale të sigurta për transaksione elektronike duke përfshirë 

pagesa elektronike; aparate për procesimin e pagesave elektronike; aparate dhe instrumente 

për pejgjing, radio pejgjing dhe radio-telefonike; telefona, telefona mobil dhe pajisje 

telefonike; makina faksi; asistentë personal dixhital (PDA); fletore elektronike shënimesh; 

feltore elektronike; tabletë elektronikë; njësi portative elektronike për pranim pa tela, ruajtje 

dhe/apo transmetim të porosive me të dhëna dhe pagesave elektronike; pajisje mobile 

elektronike që i mundësojnë përdoruesve të përcjellin apo menaxhojnë informatat 
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personale; aparate, instrumente dhe sisteme të navigimit satelitor; aksesorë për telefona dhe 

pajisje telefonike; adapterë për përdorim me telefona; mbushës të baterive për përdorim me 

telefon; njësi tavoline ose të integruara në automjete që inkorporojnë një zmadhues për të 

mundësuar receptorin telefonik të përdoret pa duar; mbajtëse për receptorë telefonik në 

veturë; kufje; pajisje për operim pa duar për pajisje telefonike dhe pajisje tjera mobile 

elektronike; çanta dhe këllëfe posaçërisht të përshtatura për mbajtjen apo bartjen e 

telefonave portativ dhe pajisjeve telefonike si dhe aksesorëve; rripa për telefona celularë; 

organizues personal të kompjuterizuar; antena; bateri; mikro procesorë; tastatura; modeme; 

kalkulatorë; ekrane; sisteme elektronike të pozicionimit global; aparate dhe instrumente 

elektronike të nagivacionit, të përcjelljes dhe pozicionimit; aparate dhe instrumente 

monitoruese (përveç monitorimit in-vivo); radio aparate dhe instrumente; video filma; 

aparate dhe pajisje audio-vizuale; aksesorë elektrik dhe elektronik dhe pajisje periferike të 

dizajnuara dhe adaptuara për përdorim me kompjuterë dhe aparate audio-vizuele; koka për 

lojëra kompjuterike; pjesë dhe pajisje për të gjithë artikujt e lartpërmendur; programe 

kompjuterike; softuer kompjuterik; softuer operativ VPN [rrjet privat virtual]; softuer 

operativ WAN [rrjet i zonës së gjerë]; softuer operativ LAN [rrjet i zonës lokale]; softuer 

operativ për USB; softuerë kompjuterik të furnizuar nga interneti; sofuter kompjuterik për 

sinkronizimin e të dhënave mes kompjuterëve, procesorëve, incizuesve, monitorëve dhe 

pajisjeve elektronike si dhe kompjuterëve bartës; softuer për procese kompjuterike në re; 

programe për sistemet operative të rrjetit; programe për sistemet operative kompjuterike; 

softuer kompjuterik për ofrimin ofrimin e qasjes së sigurtë në rrjete kompjuterike dhe të 

komunikimit; softuer të sigurisë kompjuterike; softuer të murrit të zjarrtë (muri mbrojtës) 

kompjuterik; softuer për ofrimin e sigurisë së postës elektronike; zile të shkarkueshme për 

telefona mobil; publikime elektronike (të shkarkueshme) që ofrohen online prej bazave 

kompjuterike të të dhënave ose interneti; softuerë kompjuterik dhe aparate telekomunikimi 

(përfshirë modemët) për të mundësuar lidhjen në bazat e të dhënave, rrjetet e zonave lokale 

dhe interneti; softuer kompjuterik për të mundësuar telekonferencat, videokonferencat dhe 

shërbimet videofonike; softuerë kompjuterik për të mundësuar kërkimin dhe gjetjen e të 

dhënave; softuer kompjuterik për qasje në baza të të dhënave, shërbime të telekomunikimit, 

rrjetet kompjuterike dhe tabelat e buletineve elektronike; softuer për lojëra kompjuterike; 

programe ndërvepruese multimediale për lojëra kompjuterike; softuer për lojëra të realitetit 

virtual; dosje të shkarkueshme të muzikës; fotografi, piktura, grafikë, dosje të imazheve, 

dosje të zërit, filma, video klipe dhe programe audio-vizuele (të shkarkueshme) që ofrohen 

online apo nga databazat kompjuterike apo interneti ose uebfaqet e internetit; softuer 

kompjuterik për përdorim në monitorimin nga distanca; softuer për nagivim me GPS; ora të 

mençura; pajisje telefonike mobile që mund të vishen; kompjuterë që mund të vishen; 

transmetues dhe pranues që mund të vishen dhe elektronik të të dhënave; byzylykë që 

komunikojnë të dhëna me asistentë dixhital personal, telefona të mençur, tabletë, PC, PDA 

dhe kompjuterë personal përmes uebfaqeve të internetit dhe rrjeteve tjera kompjuterike dhe 

të komunikimit elektronik; telefona dhe telefona të mençur në formë të orës së dorës; 

telefona dhe telefona të mençur në formë të byzylykëve; telefona dhe telefona të mençur në 

formë të varësve të qafes, gjerdanëve, unazave, vathëve dhe/apo artikujve tjerë të 

bizhuterisë; kompjuterë në formë të orës së dorës; kompjuterë në formë të byzylykëve; 

kompjuterë në formë të varësve të qafes, gjerdanëve, unazave, vathëve dhe/apo artikujve 

tjerë të bizhuterisë; pajisje monitoruese personale të fitnesit në formë të varësve të qafes, 

gjerdanëve, unazave, vathëve dhe/apo artikujve tjerë të bizhuterisë; robotë (përpos për 
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gatim apo produkte të kuzhinës) për përdorim personal, edukativ apo argëtim; pajisje për 

kontrollim nga distanca të robotëve; softuer për kontrollin dhe drejtimin e robotëve; pjesë 

dhe pajisje për të gjithë artikujt e lartpërmendur.“  

36  “Shërbime financiare; shërbime të bankave; sigurime; punë financiare; punë monetare; 

sigurim dhe financim të aparateve, sistemeve dhe instalimeve të telekomunikimit; ofrime të 

objekteve dhe shërbimeve të kredit kartelave; ofrime të shërbimeve për transferimin e 

fondeve elektronike dhe objekteve për transaksione online; procesime të pagesave për 

blerjen e mallrave dhe shërbimeve përmes një rrjeti të komunikimit elektronik; shërbime të 

pagesave të automatizuara; punë bankare elektronike përmes një rrjeti global kompjuterik 

(veprime bankare të internetit); procesim elektronik të pagesave përmes një rrjeti global 

kompjuterik; transferim elektronik të fondeve përmes rrjeteve të telekomunikimit; shërbime 

të pagesave që ofrohen përmes aparateve dhe pajisjeve të telekomunikimit pa tela; shërbime 

të garancisë së urdhër-pagesave me para; shërbime të procesimit të pagesave; transfer të 

parasë elektronike; shërbime të pagesave pa kontakt; shërbime të menaxhimit të 

investimeve dhe fondeve; administrime të fondeve dhe investimeve; shërbime financiare të 

kompjuterizuara; ofrime të shërbimeve të vlerësimeve online; punë të patundshmërive; 

menaxhim të pronës së patundshme si dhe informata dhe këshilla lidhur me ato; ofrime të 

informatave financiare; kuotime të tregut të bursës; shërbime të informatave për bursa dhe 

aksione; ndërmjetësime lidhur me bursat dhe aksionet; veprimtari për grumbullimin e 

fondeve; grumbullime bamirësie, organizime të grumbullimeve dhe organizime të 

veprimtarive për grumbullimin e fondeve; sponsorizim financiar; informata dhe shërbime 

lidhur me sigurimin, punët financiare, punët monetare, veprimet bankare në shtëpi dhe 

internet, informatat lidhur me bursat dhe aksionet, ndërmjetësimin e bursave dhe aksioneve, 

që ofrohen online nga një bazë kompjuterike e të dhënave apo interneti; ndërmjetësim për 

energji; lëshime të dëftesave; shërbime këshilluese, informuese dhe konsulence lidhur me 

gjitha të përmendurat.”  

38  Shërbime të telekomunikimit; shërbime të komunikimit; shërbime të telefonave, 

telefonave mobil, faksimilit, teleksit, grumbullimit dhe transmetimit të porosive, radio-

pegjimit, devijimit të thirrjeve, sekretarive telefonike, kërkime të dhënave në numërator dhe 

të postës elektronike; transmetim, dërgim dhe pranim të zërit, të dhënave, imazheve, 

muzikës dhe informatave; shërbime të dërgimit të porosive elektronike; shërbime të 

informatave online lidhur me telekomunikim; shërbime për shkëmbimin e të dhënave; 

transfer të të dhënave përmes telekomunikimit; transmetim të dosjeve dixhitale; shërbime të 

komunikimit satelitor; shërbime të emetimit; emetim ose transmetim të radio programeve 

dhe atyre televizive, filmave dhe lojrave ndërvepruese; videotekste, teletekst dhe shërbime 

për shiqimin e të dhënave; emetim, transmetim dhe dërgesa të përmbajtjes multimediale 

dhe lojra elektronike përmes rrjeteve të komunikimit elektronik; shërbime të video 

porosive; shërbime të video konferencave; shërbime video-telefonike; telekomunikim të 

informatave (duke përfshirë uebfaqet), programet kompjuterike dhe çfarëdo të dhëna tjera; 

dhënie me qira të kohës për qasje në një server të bazave të të dhënave; ofrime të lidhjeve të 

telekomunikimit për lidhje direkte telefonike dhe të qendrave të thirrjes; shërbime të 

komunikimit telefonik qe ofrohen për lidhje direkte dhe qendra të thirrjeve; ofrim i qasjes 

për përdorues në internet; ofrime të lidhjeve të telekomunikimit apo lidhje për në internet 

apo baza të të dhënave; ofrime të qasjes në internet për përdorues (ofrues të shërbimeve); 

ofrim dhe drejtim të konferencave elektronike, grupeve të diskutimit dhe dhomave të 

diskutimeve; sigurimi i qasjes në uebfaqet e muzikës digjitale në internet; sigurimi i qasjes 
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në uebfaqet me MP3 në internet; dërgimi i muzikës digjitale përmes telekomunikimit; 

sigurime të qasjes në infrastrukturat dhe rrjetet e telekomunikimit për operatorët tjerë dhe 

palët e treta; shërbime të qasjes në telekomunikime; transmetim porosive dhe imazheve të 

mundësuar nga kompjuterët; komunikime përmes kompjuterëve; transmetim dhe 

shpërndarje të të dhënave apo imazheve audio-vizuele përmes rrjetit global kompjuterik 

apo internetit; sigurime të qasjes në internet në baza të përkohshme për palët e treta; ofrime 

të transmetimit elektronik të të dhënave të pagesave elektronike përmes një rrjeti 

kompjuterik global; shërbime të agjencive të lajmeve; transmetime të lajmeve dhe 

informatave mbi gjendjen aktuale; marrje me qira, dhënie me qira apo huazim të aparateve, 

instrumenteve, instalimeve apo komponenteve për përdorim në ofrimin e shërbimeve të 

përmendura më lartë; ofrime të qasjes në një rrjet online elektronik për gjetjen e 

informatave; dhënie me qira të kohës së qasjes në buletine kompjuterike dhe tabela të 

porosive dhe në rrjete kompjuterike; shërbime të ofruesve të shërbimeve të internetit (ISP); 

shërbime të këshillimit, informimit dhe konsulencës lidhur me gjitha të përmendurat.”  

42  “ Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime dhe dizajn lidhur me to; 

shërbime të laboratorëve të hulumtimit; menaxhim të projekteve të hulumtimit, dizajnimit 

dhe zhvillimit; hulumtim, dizajnim dhe zhvillim të produkteve; hulumtime teknike; 

shërbime të hulumtimit, dizajnimit dhe zhvillimit lidhur me kompjuterët, programet 

kompjuterike, sistemet kompjuterike, zgjidhjeve të aplikacioneve të softuerit kompjuterik, 

lojrave kompjuterike, softuerit të realitetit virtual, sistemeve të procesimit të të dhënave, 

shërbimeve të komunikimit, zgjidhjeve të komunikimit, aplikacioneve të komunikimit, 

ndërfaqeve të rrjeteve dhe sistemeve të komunikimit dhe ofrime të konsulencës teknike, 

informatave dhe këshillave lidhur me këto që u përmenden; dizajnim dhe zhvillim të 

softuerit operativ për rrjetet dhe serverët kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të softuerit 

operativ për rrjete të punëve kompjuterike në re; dizajnim teknik dhe planifikim të rrjeteve 

të telekomunikimit; dizajnim dhe zhvillim të programeve të sigurisë së internetit; dizajnim 

dhe zhvillim të sistemeve të sigurisë të dhënave elektronike; testime teknike; testime 

industriale; përgatitje të raporteve dhe studimeve teknike; shërbime kompjuteri; shërbime të 

punëve kompjuterike në re; përditësim dhe dizajnim të harduerit kompjuterik; mirëmbajtje, 

përditësim dhe dizajnim të firmuerit kompjuterik, softuerit kompjuterik dhe programeve 

kompjuterike; shërbime të programimeve kompjuterik; përgatitje dhe ofrime të informatave 

në lidhje me kompjuterët dhe hapësirat e rrjeteve kompjuterike; shërbime të këshillave 

teknike dhe konsulencës në fushën e teknologjisë informative dhe telekomunikimeve; 

konsulencë në fushën e rrjeteve dhe shërbimeve të punëve kompjuterike në re; konsulencë 

teknike lidhur me zbatimin dhe përdorimin e softuerit kompjuterik; shërbime të 

konsulencës dhe informatave në fushën e integrimit të sistemeve kompjuterike, 

teknologjinë informative, arkitekturën dhe infrastrukturën e teknologjisë informative; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; dizajnim dhe zhvillim të sistemeve kompjuterike dhe 

të sistemeve dhe pajisjeve të telekomunikimit; shërbime të menaxhimit kompjuterik; 

shërbime të përkrahjes operative për rrjetet kompjuterike, rrjetet e telekomunikimit dhe 

rrjetet e transmetimit të të dhënave; shërbime kompjuterike online; shërbime programuese 

që ofrohen online; programime të programeve të sigurisë së internetit; dhënie me qira të 

kompjuterëve; dizajnim, skicim dhe përpilim me porosi, të gjitha për krijimin e uebfaqeve 

në internet; shërbime të krijimit të imazheve virtual dhe ndërvepruese; krijim, funksionim 

dhe mirëmbajtje të bazave të të dhënave, intraneteve dhe ueb sajteve; krijim, funksionim 

dhe mirëmbajtje të uebsajteve për tjerët; mirëmbajtje të bazave të të dhënave, ditarëve të 
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rrjetit, portaleve të rrjetit; mirëmbajtje të platformave në internet; mbajtje të aplikacioneve 

të softuereve kompjuterike për tjerët; mbajtje (hosting) të hapësirës së memories në 

internet; mbajtje dhe dhënie me qira të hapësirës së memories për uebsajte; mbajtje të 

platformave e-tregtisë në internet; mbajtje të aplikacioneve multimediale dhe ndërvepruese; 

mbajtje të softuerit për përdorim në menaxhimin e bibliotekave; mbajtje të hapësirave 

online për zhvillimin e diskutimeve ndërvepruese; mbajtje të ueb hapësirave online për 

tjerët; mbajtje të të dhënave, dosjeve, aplikacioneve dhe informatave të kompjuterizuara; 

hosting të serverëve; instalim dhe mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; ofrime të 

përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve online, veglave të softuerit dhe softuerit operativ 

online të pa-shkarkueshëm për rrjeteve kompjuterike dhe serverë; dhënie me qira të 

softuerit operativ për qasjen dhe përdorimin e rrjeteve të punëve kompjuterike në re; dhënie 

me qira softuerit operativ për rrjete dhe serverë kompjuterik; dhënie me qira të ueb 

serverëve; dhënie me qira të softuerit për lojra kompjuterike; ofrime të përdorimit të 

përkohshëm të softuerit operativ online të pa-shkarkueshëm për qasje dhe përdorim të rrjetit 

të punëve kompjuterike në re; ofrime të përkohshme të përdorimit të programeve të sigurisë 

së internetit; dhënie me qira të hapësirës së memories në serverë për mbajtjen e tabelave të 

buletineve elektronike; krijime, drejtime dhe mirmëbajtje të uebsajteve, uebfaqeve dhe 

portaleve për shënimin e tekstit, imazheve dhe muzikës së ofruar ose përmes kompjuterëve 

ose telefonave mobil; ofrime të informatave dhe shërbimeve këshilluese online lidhur me 

shërbimet e përmendura dhe atë nga një bazë e të dhënave kompjuterike apo përmes 

internetit; monitorim te sistemeve kompjuterike përmes qasjes nga distanca; shërbime të 

sigurisë së kompjuterëve për mbrojtje nga qasjet e rrjeteve ilegale; menaxhime të 

projekteve të TI-së; konfigurim të rrjeteve kompjuterike duke përdorur softuer; shërbime të 

integrimeve të sistemeve kompjuterike; menaxhime të projekteve kompjuterike në fushën e 

përpunimit elektronik të të dhënave (EDP); administrim të serverëve; parashikime të motit; 

shërbime të informatave mbi motin; shërbime të dizajnit të brendshëm; shërbime të ruajtjes 

së të dhënave; drejtime dhe ofrime të shërbimeve të makinave të kërkimit; shërbime të 

informatave dhe këshilluese lidhur me gjitha shërbimet e përmendura më lartë.” 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1401 

(220) 14/11/2017 

(300) 87/517,378  06/06/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  UNODEXTRI 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 
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vaksina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1402 

(220) 14/11/2017 

(731) INFIGO IS D.O.O Matijas Korvina 6, 

Samobor, Republika e Kroacisë, HR 

(591) E kuqe , e hirit 

(740)  Korab Rexhepi Invicta LLC Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Makina llogaritëse, pajijse për përpunimin e të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik  

35  menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime të zyres,  

39  Transport, aranzhime të udhëtimeve,  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1407 

(220) 15/11/2017 

(300) 016724544  15/05/2017  ES 

(731) Froneri Ltd. 

Richmond House, Leeming Bar, 

Northallerton, North Yortkshire DL7 9UL, 

United Kingdom, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

NUII 

 

 
     

 

(511) 30  Produkte akulloresh, akullore, akullore nga uji, lëpirse të akullta, ëmbëlsira të 

ngrira, jogurte të ngrira, kone për akullore, vafer për akullore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1408 

(220) 15/11/2017 

(731) PROTEIN SCIENCES  

CORPORATION 1000 Research Parkway 

MERIDEN, CT 06450 USA, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  FLUBLOK 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, si vaksina kundër gripit”.  
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(210) KS/M/ 2017/1409 

(220) 15/11/2017 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, 

Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  ÇDO DITË KA SHIJE MË TË 

MIRË ME CHIPSY 

 

 
     

 

(511) 29  Ushqime të lehta me bazë nga patatet”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1410 

(220) 15/11/2017 

(300) 87/517,381  06/07/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  TALAMAZEL 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina. 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1411 

(220) 16/11/2017 

(731) Enis Kasumaj Uck 75/11, KS 

(591) E kaltert, e vjollce, e pembe, e zeze  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  
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(210) KS/M/ 2017/1412 

(220) 16/11/2017 

(731) Enis Kasumaj Uck 75/11, KS 

(591) e hirit , e gjelbert 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1413 

(220) 16/11/2017 

(731) Worldwide Franchise Systems, Inc. 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 

06902, USA, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)  FOUR POINTS 

 

 
     

 

(511) 36  Shërbimet e pasurive të patundshme, në veçanti, brokerim i pasurisë së 

patundshme, blerja e pasurisë së patundshme, ndarja e kapitalit të pasurisë së patundshme, 

në veçanti, menaxhimi dhe rregullimi e pronësisë së pasurive të patundshme, objekteve ne 

bashkëpronësi, apartamenteve; investimet e pasurive të patundshme, menaxhimi i pasurive 

të patundshme, pasurive të patundshme; ndarja e kohës dhe lizingut të pasurive të 

patundshme dhe pronës së paluajtshme, duke përfshirë objektet ne bashkëpronësi dhe 

apartamentet  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i  përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1414 

(220) 16/11/2017 

(731) Worldwide Franchise Systems, Inc. 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 

06902, US 

(591) E bardhe e zeze  

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 36  Shërbimet e pasurive të patundshme, në veçanti, brokerim i pasurisë së 

patundshme, blerja e pasurisë së patundshme, ndarja e kapitalit të pasurisë së patundshme, 

në veçanti, menaxhimi dhe rregullimi e pronësisë së pasurive të patundshme, objekteve ne 

bashkëpronësi, apartamenteve; investimet e pasurive të patundshme, menaxhimi i pasurive 

të patundshme, pasurive të patundshme; ndarja e kohës dhe lizingut të pasurive të 

patundshme dhe pronës së paluajtshme, duke përfshirë objektet ne bashkëpronësi dhe 

apartamentet  

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i  përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1415 

(220) 16/11/2017 

(731) Worldwide Franchise Systems, Inc. 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 

06902, US 

(591) E kuqe, e gjelbert e lehte, e kalter, e 

kalter e leht  

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Shërbimet e pasurive të patundshme, në veçanti, brokerim i pasurisë së 

patundshme, blerja e pasurisë së patundshme, ndarja e kapitalit të pasurisë së patundshme, 

në veçanti, menaxhimi dhe rregullimi e pronësisë së pasurive të patundshme, objekteve ne 

bashkëpronësi, apartamenteve; investimet e pasurive të patundshme, menaxhimi i pasurive 

të patundshme, pasurive të patundshme; ndarja e kohës dhe lizingut të pasurive të 

patundshme dhe pronës së paluajtshme, duke përfshirë objektet ne bashkëpronësi dhe 

apartamentet 

43  Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i  përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1416 

(220) 16/11/2017 

(731) VIKTORIJA BREND dooel 

Bul. Goce Delcev br.7/DTC Mavrovka C-

kat 3/14, 1000 Skopje, MK 

(591) e kuqe, e zeze, e verdhe, e bardhe 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Çaji  

35  Shërbimet e eksportit -importit dhe shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë të  çajit. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1417 

(220) 17/11/2017 

(731) Edgewell Personal Care Brands, LLC 

6 Research Drive, Shelton, Connecticut 

06484, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  FREE YOUR SKIN 

 

 
     

 

(511) 3  “Kozmetikë për rruajtje dhe përbërës toaleti për rruajtje, preparate për rruajtje duke 

përfshirë këtu balsam rroje, kremëra për rruajtje, shkumë për rruajtje, xhel për rruajtje, 

musë (shkumë) për rruajtje, sapunë për rruajtje, përveq losioneve”.   

8  “Brisqe dhe brisk për rruajtje”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1418 

(220) 17/11/2017 

(731) LEDVANCE GmbH 

Parkring 29 – 33 85748 Garching bei 

München Deutschland, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  LINEARLED FLAT 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jetë-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për sinjalizim; instrumente dhe 

aparatura elektrike dhe elektronike; instrumente dhe aparatura për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose  kontrollin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e te dhënave, zërit ose imazheve; mjete për 
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shfaqjen e sllajdeve (beamer); projektor për foto; mbartës magnetik të të dhënave; diodë – 

mjet për emetimin e dritës (LED) dhe diodë me rreze lazer (po ashtu LED-e organike dhe 

diodë me rreze lazer; njësi matëse për llampat LED, po ashtu për qellime sinjalizimi; 

tregues me përdorimin e teknologjisë LED; pajisje për procesimin e të dhënave dhe 

kompjuter; pajisje dhe aparatura elektrike dhe elektronike për funksionimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e pajisjeve ndriçuese; pajisjet dhe aparatet elektrike dhe elektronike për 

funksionimin, rregullimin dhe kontrollin e ndriçuesve dhe llambave; pajisjet dhe aparatet 

elektrike dhe elektronike për funksionimin dhe rregullimin e sistemeve të kontrollit 

qendrore të ndërtesës; pajisje dhe aparate elektrike dhe elektronike për funksionimin, 

rregullimin dhe kontrollin e instalimeve të ndërtimit, njesitë matese-modulet e ndërlidhjes 

për aparatet dhe pajisjet e lartpërmendura; përçues të lehtë; bashkues optik; sensor; pengesa 

të lehta; perçues elektirk; drejtues; transformues; çakëll elektronike; transformatorë 

miniature; spirale për ndaljen e frekuencave; ndërprerës elektirk; elementët e kontaktit duke 

përfshirë prize, ndërprerës, mbështjellës, komutatorët, ndarësit elektrikë [çelës drite]; 

programet kompjuterike dhe softueret te të gjitha llojeve (të përfshira në këtë klasë); 

aplikacione softuerike [apps] për pajisje elektrike, elektroinike dhe te komunikimit; 

aplikacionet softuerike për funksionimin, rregullimin dhe kontrollin e objekteve të 

ndriçimit, aplikacionet softuerike për funksionimin, rregullimin dhe kontrollin e ndriçuesve 

dhe llambave; aplikacionet softuerike për funksionimin dhe rregullimin e sistemeve të 

kontrollit qendrore të ndërtesës; aplikacionet softuerike për funksionimin, rregullimin dhe 

kontrollin e instalimeve të ndërtimit; pjesë të të gjitha mallrave të lartpërmendura të 

përfshira në këtë klasë.  

11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

furnizim me uje, dhe qellime sanitare; Aparatura ndriçimi, sidomos llampat dhe njesitë e 

llampave; aparatet e ndriçimit dhe sistemet ndriçuese të përbëra prej tyre, sidomos në bazë 

të diodave të emetimit të dritës (LED), gjithashtu LED organike; Llambat LED dhe LED- 

njësite e llampave (të përfshira në këtë klasë); Llambat e ndriçimit me bazë LED si dhe 

aparatet dhe sistemet ndriçuese të përbëra prej tyre; njësitë-modulet e ndriçimit, gjegjësisht 

njësite-modulet e bazuara në LED (gjithashtu bazuar në LED organik) me funksione të 

lehta dhe aplikim të lehtë ; pjesë të të gjitha mallrave të lartpërmendura të përfshira në 

klasën 11. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1419 

(220) 17/11/2017 

(731) Alberto-Culver International, Inc. 

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs 

NJ 07632, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  TRESEMME 

 

 
     

 

(511) 3  Sapunet; perfumeritë; vajrat esenciale; deodorantët dhe antiperspirantët (kundër 

djersës); produkte e kujdesit të flokëve; ngjyrues të lokëve, ngjyrat e flokëve, kremrat e 

flokëve, preparatee për valezimin e flokëve, shampot, zbutesit e flokëve, spërkatësit e 

flokëve, pluhurat e flokëve; preparatet për rregullimin e flokëve; llak (ngrirës) të flokëve; 
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shkumat e flokëve; shkëlqyesit e flokëve; xhel të flokëve; hidratuesit e flokëve; spërkatësit 

e flokëve; trajtimet për ruajtjen e flokëve; trajtimet e tharjes së flokëve; vajrat e flokëve; 

tonik të flokëve; kremrat e flokëve; preparatet për/ose vask dhe dush; preparatet e kujdesit 

personal-tualete për qëllime jo mjeksore; preparatet për kujdesin e lekurës, kozmetikë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1421 

(220) 17/11/2017 

(731) "AROMA" SH.P.K  

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 

38101 Prishtinë, KS 

(591) E Verdhe, kafe e erret 

(740)  AROMA" SH.P.K Magjistralja 

Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 38101   

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell gruri, miell misri, miell soje, miell thekre,  miell elbi, miell tërshëre 

miell - produkte mulliri, bukë, ëmbëlsira, tharm, pluhur për pjekje.  

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

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1422 

(220) 17/11/2017 

(731) "AROMA" SH.P.K  

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 

38101 Prishtinë, KS 

(591) e verdhe, kafe e erret, hiri 

(740)  "AROMA" SH.P.K Magjistralja 

Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 38101   

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell gruri, miell misri, miell soje, miell thekre,  miell elbi, miell tërshëre 

miell - produkte mulliri, bukë, ëmbëlsira, tharm, pluhur për pjekje.  

35  Shpallje, udhëheqje të punëve, administrim biznesi, punë në zyrë.  
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(210) KS/M/ 2017/1423 

(220) 20/11/2017 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, 

Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CHiPSY 

 

 
     

 

(511) 29  Ushqime të lehta me bazë nga patatet”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1424 

(220) 20/11/2017 

(731) A.D. RATAR Žarka Zrenjanina 76, 

26000 Pančevo, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitje bërë prej drithërave; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull i ngrënshëm; sheqer, mjalt, 

melasë; maja; tharm për gatim; kripë; mustard; uthull, salca (kondimente); erëza; akull  

31  Lëndë të para dhe produkte të papërpunuara buqësore, të akuakulturës, kopshtarisë dhe 

pylltarisë; lëndë të para dhe drithëra dhe farëra të papërpunuara; fruta dhe perime të 

ferskëta, bimë të ferskëta; bimë dhe lule natyrale; zhardhokë, fidanë dhe fara për mbjellje; 

ushqim për kafshë; malt  

39  Transport; paketim dhe magazinim mallrash.  
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(210) KS/M/ 2017/1425 

(220) 21/11/2017 

(731) “BARILEVA” SH.P.K. 

SHYQYRI SELMANI F.PRUGOFC 

KOMUNA E PRISHTINES, KS 

(740)  SHYQYRI SELMANI 

BARILEVA” SH.P.K. F. PRUGOFC 

KOMUNA E PRISHTINES 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 22  Litaret spangot, rrjetat,cadrat, tendat, mushamate, velat, thaset dhe qantat, 

materialet per mbushje, m,aterialet e paperpunuara fibroze te tekstilit.  

30  Kafja qaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktet e 

dritherave, buka, brumerat, dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melasa, tharmi, pluhuri per 

pjekje, kripa,mustada, uthulla, salcat, erezat, akulli.  

31  Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kop[shtarise dhe te pylltarise qe nuk qe nukjan 

perfshi ne klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat , bimet dhe lulet 

natyrore, ushqimi per kafshe, malta  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1429 

(220) 23/11/2017 

(731) Guangdong Saiman Investment Co., 

Ltd. Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 

Chenjiaci Avenue, Liwan District, 

Guangzhou, China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Shampo; Qumësht për pastrim për qëllime tualeti; Përgatitje të lavanderisë; Heqësa 

ndryshku; Lustruesa këpucësh; Vajra esencialë; Produkte kozmetike; Pasta dhëmbësh; 

Temjan; Përgatitje për parfumim ajri  

9  Këllëfë për laptopë; Kufje; Telefona pa tel; Kabinetë për altorpalantë; Aparate 

fotografikë [fotografi]; Aparatura audivizuale për mësimdhënie; Lupa [optike]; Syze 

kundra-shkëlqimit verbues; Syze; Bateri, elektrike  

11  Llampa;Furra pjekje;Tenxhere gatimi me presion, elektrike;Çajnikë, 

elektrikë;Ngrirësa;Ventilatrë [që kondicionojnë ajrin];Aparatura për kondicionim 

ajri;Aparate  ngrohës, elektrikë;Radiatorë, elektrikë;Çorape, ngrohur në mënyrë elektrike.  

16  Letër; Mbështetëse gotash prej letre për tavolinë; Materiale të shtypur; Makineri vule 

[pajisje zyre]; Artikuj shkrimi; Bojë shkrimi; Stilolapsa me majë me zara; Shirita të gomuar 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

197 

 

[artikuj shkrimi]; Vizore katrore; Materiale për vizatim   

18  Çadra; Imitim lëkure; Këllëfa çelsah; Portofol xhepi; Çanta për psonisje; Bastunë; 

Çanta shpine; Torba për mbartjen e bebeve; Lidhësa lëkure; Këllëfa për karta biznesi.  

21  Enë për kozmetikë; Sete për likerna; Kuti për shpërndarje të letrave të duarve; Krëhëra; 

Furça dhëmbësh; Kunja dhëmbësh; Këllëfë çajnikësh; Doreza për qëllime shtëpiake; 

Kristale [qelqurina]; Pallaska për të vrarë miza.  

25  Veshje; Këpucë; Kapele; Veshje direkt për këmbë dhe kofsha; Doreza [veshje]; Shallra; 

Korse; Kapuçë për dush; Maska për gjumë; Të mbrendshme.  

28  Aparatura për lojra; Kukulla; Lodra; Topa për lojë; Aparatura për formim trupi; Borde 

rrëshqitje; Doreza për lojra; Patina me rrota; Lojra në dërrasë; Pemë Krishtlindje me 

material sintetik  

32  Birra; Kokteile të bazuar në birra; Ekstrakte jo-alkolike frutash; Ujë mineral [pije]; 

Sherbete [pije]; Musht; Pije jo-alkolike; Pije të trasha prej frutash të përzier me qumësht, 

kos ose akull (Smothi); Lëng domateje [pije]; Përgatitje për të bërë ujë mineral.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1430 

(220) 23/11/2017 

(731) Guangdong Saiman Investment Co., 

Ltd. Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 

Chenjiaci Avenue, Liwan District, 

Guangzhou, China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Prezantim të mallrave në median e komunikimit, për qëllim të shitjes me pakicë; 

Publicitet; Administrim komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

Shërbime të agjencisë të import-eksportit; Promovim shitjesh për të tjerët; Marketing; 

Ofrim të një tregu shitje në linjë për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; 

Konsulencë në menaxhim personeli; Optimizim të motorit të kërkimit për promovim 

shitjesh; Kërkim për sponsorizim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1431 

(220) 24/11/2017 

(731) Dompe’ farmaceutici S.p.a. 

Via San Martino della Battaglia  

12 – 20122 Milano, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   OKI 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte analgjezike; produkte për uljen e temperaturës (antipiretike); produkte jo 

steroide kundër ndezjeve-pezmatimeve (anti-inflamatore); produkte për ndalimin e 
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dhimbjeve; produktet kundër gripit; preparate për lirimin e hundeve.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1432 

(220) 24/11/2017 

(731) BETEK BOYA VE KİMYA 

SANAYI ANONİM ŞİRKETİ 

Gebze Organize Sanayi Bӧlgesi Tembelova 

Alanı 3200 Sok. No:3206 Gebze Kocaeli, 

TR 

(591) e kalter, ngjyre kafe, e zeze, e bardhe  

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Ngjyra; vernik; llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; 

holues dhe lidhës për ngjyra;  pigmente; mbrojtës për metale; ngjyra këpucësh; ngjyra 

printimi dhe tintë (bojë shkrimi); toner (përfshi kertrixhe me tonerë të mbushur); ngjyrna 

për ushqim, farmaceutik dhe pije. Rrëshira natyrale të pa përpunuara. Metale në formë 

folish dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1433 

(220) 24/11/2017 

(731) Creaton South-East Europe Kft. 

Cserépgyár utca 1, 8960 LENTI, HU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  CREATON 

 

 
     

 

(511) 6  Materiale metali për ndërtimtari, në veçanti për çati dhe mbështjellje  

19  Materiale dhe elementë ndërtimi dhe konstruksioni, jo metalik, veçanërisht për çati dhe 

mbështjellje; materiale çatie, jo metalike; materiale për mbështjellje, jo metalike; tjegulla; 

rasa (plaka); fletë të valëzuara (brinjëzuara); veshje për mure anësore; panelë ndërtimi; 

materiale konstruksioni zjarrduruese (refrektare).   
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(210) KS/M/ 2017/1434 

(220) 24/11/2017 

(731) Creaton South-East Europe Kft. 

Cserépgyár utca 1, 8960 LENTI, HU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  BALANCE 

 

 
     

 

(511) 19  Materiale dhe elementë ndërtimi dhe konstruksioni, jo metalik, veçanërisht për 

çati dhe mbështjellje; materiale çatie, jo metalike; materiale për mbështjellje, jo metalike; 

tjegulla; rasa (plaka); fletë të valëzuara (brinjëzuara); veshje për mure anësore; panelë 

ndërtimi; materiale konstruksioni zjarrduruese (refrektare).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1435 

(220) 24/11/2017 

(731) Creaton South-East Europe Kft. 

Cserépgyár utca 1, 8960 LENTI, HU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  RAPIDO 

 

 
     

 

(511) 19  Materiale dhe elementë ndërtimi dhe konstruksioni, jo metalik, veçanërisht për 

çati dhe mbështjellje; materiale çatie, jo metalike; materiale për mbështjellje, jo metalike; 

tjegulla; rasa (plaka); fletë të valëzuara (brinjëzuara); veshje për mure anësore; panelë 

ndërtimi; materiale konstruksioni zjarrduruese (refrektare).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1436 

(220) 24/11/2017 

(300) 3020170228260  05/09/2017  DE 

(731) EMD Internationale  

Handelsgesellschaft mbH 

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2 

77656 Offenburg, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  POWERKING 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim medicinal, ushqim për 

foshnjat, shtesa dietike për njerëzit.  

29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht; 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore  

30  Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga 

drithërat; bukë; pasta dhe ëmbëlsira; çokollata, akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, 
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pluhur për ushqim; krip, mustardë; uthull, salcë (me erëza); erëza, akull  

32  Birra; ujrat minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të përgatitur pije;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1437 

(220) 27/11/2017 

(300) EPO 17093964  11/08/2017  ES 

(731) emoji company GmbH 

Necklenbroicher Strasse 52-54  

D-40667 Meerbusch, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  EMOJOY 

 

 
     

 

(511) 9  Çanta të përshtatura për laptop; Mbështjellës për laptop; Rrogozë (shtresë 

mbajtëse) për maus; Mbështjellës mbyllës për mjete të zërimit; Dioda lëshuese të dritës 

(LED); Magnete; Filma të vizatuar; USB pajisje elektronike; Syze dielli; Shenja ndriçuese; 

Kufje; Karta të mençura (karta me qark të integruar); Qarqe të printuara; Mjete televizive; 

Magnete dekorative; Kartat magnetike të koduara; Syze 3D; Mbrojtëse e kokës; Helmeta 

mbrojtëse për sporte; Maus (anësore të kompjuterit); Aparat për video lojë; Video kaseta; 

Vrimë përgjuese për dyer (lente zmadhimi); Pajisje portative për muzikë; Mjete për 

riprodhimin e zërit; Aparat i tonerit, i pambushur, për printer dhe fotokopje; audio resiver; 

Telefona; Kalkulatorë (llogaritës) të xhepit; Kompjutera tablet; Mbështjellës për priza 

elektrike; Kokë të kabllove, priza dhe kontakte të tjera prizash (lidhje elektrike); Syze 

sporti; Karta memorizuese për makina të video lojërave; Pajisje memorizuese të 

kompjuterëve; Kapak të lentave; Maska mbrojtëse; Regjistrues fonografik (gramafoni); Orë 

me rërë (kohëmatës); Helmeta për vrapim; Brez shpëtimi; Radio; Gramafon; Mallra optike; 

Mbrojtës për dhëmbë; Telefon celularë; Mikrofona; Megafona; Disqe, magnetik; Të dhënat 

magnetike të mediave; Zmadhues të zërit (altoparlant); Kompjuter laptop; Muzikë (zile) e 

shkarkueshme për telefona mobil; Karta identifikimi, magnetike; Pesha (ngarkesë); Pajisje 

muzikore automatike, muzikore; Bankomat (ATM); Kamera; Mjete kinematografie; Lexues 

elektronik të librave; DVD; Tastiera të kompjuterit; Kompakt disqe; Çipa me qark të 

integruar; Lenta për syza; Kuti për syze; Peshore letre; Byzylyk të koduar të identifikimit, 

magnetik; Bateri, elektrike; Këmbana të alarmit, elektrike; Alarme të zërit; Alarme; 

Korniza digjitale të fotove; Pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjuter; 

Pajisje muzikore automatike, muzikore; audio dhe video resiver; Këllëf të përshtatur për 

telefona mobil; Mbështjellës për telefona të mençur; Mjete dhe instrumente shkencore; 

Mjete dhe instrumente detare; Mjete dhe instrumente të studimit (gjeodezi); Mjete dhe 

instrumente fotografimi; Makina dhe mjete kinematografike; Mjete dhe instrumente optike; 

Mjete dhe instrumente për peshim; Mjete dhe instrumente matëse; Mjete dhe instrumente 

sinjalizuese; Mjete dhe instrumente për kontroll (mbikëqyrje); Mjete dhe instrumente për 

shpëtim të jetës; Mjete dhe instrumente për vendosjen e energjisë elektrike ; Mjete dhe 

instrumente për kalimin e energjisë elektrike; Mjete dhe instrumente për transformimin e 

energjisë elektrike; Mjete dhe instrumente për grumbullimin e energjisë elektrike; Mjete 

dhe instrumente për rregullimin e energjisë elektrike; Mjete dhe instrumente për 
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kontrollimin e energjisë elektrike; Mjete për regjistrimin e zërit; Mjete për regjistrimin e 

imazheve; Mjete për transmetimin e zërit; Mjete për transmetimin e imazheve; Mjete për 

riprodhimin e imazheve; Kompakt disqe (CD); DVD; Regjistrues digjital; Mekanizëm që 

funksionon me përdorim të monedhave; Arkë; Kalkulatorë (llogaritës); Pajisje për 

përpunimin e të dhënave; Softuer; Bombol gazi zjarrfikëse; Bartës të të dhënave 

elektronike; Mbrojtës të ekranit; Këllëf për syze dhe syze-dielli; Video regjistrime të 

shkarkueshme; Dosje të imazheve të shkarkueshme; Libra elektronik të shkarkueshëm; 

Libra elektronik; Disqe të video lojërave; Programe kompjuterike për dizajnin e ndërfaqes 

(brendësisë) së përdoruesit; Softuere grafike të ndërfaqes (brendësisë) së përdoruesit; Mjet 

shpërndarës për tiketa lotarie; Terminale elektronike për gjenerimin e tiketave të lotarisë; 

Server audio digjital; Porte për muzikë digjitale; Pajisje fotografike; Mjet për riprodhimin e 

filmave; Këllëfë për media players portativ; Këllëfë për lenta; Këllëfë  për media players 

elektronik; Kamera me lëvizje të aktivizuar; Porte për telefona të mençur; Porte për MP3; 

Dekoder grafik për përdorim me sistem audio karioke; Drejtues të ndriçuar; MP4; Lexues 

elektronik të kopertinave të librave; Pajisje audio të veshura; Monitor të tabletave; DVD të 

para-regjistruara; CD –ROMs të para-regjistruara; Publikime elektronike, të shkarkueshme; 

Fonte të printimit të shkarkueshme; Filma kinematografik; Filma të shkarkueshëm; Syza, 

syza dielli dhe lente kontakti; Syze të mençura; Mikroskopë LED; Lentë; Pajisje për zhytje; 

Kompakt disqe të para-regjistruara me përmbajtje të lojërave; Softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm nga interneti; Softuer lojërash kompjuterike të shkarkueshëm nga një rrjet 

kompjuterësh global; Programe kompjuterike për lojëra të para-regjistruara; Aplikacione 

softuerike kompjuterike me përmbajtje të lojërave dhe lojëve; Softuer multimedia interaktiv 

për luajtjen e lojërave; Sotuere argëtimi interaktive; Programe interaktive kompjuterike të 

lojërave; Softuere të lojërave që gjenerojnë apo shfaqin rezultatet e basteve nga makinat e 

lojërave; Softuer argëtimi; Hardware kompjuterik për lojëra dhe lojë. Softuer të lojërave; 

Softuer kompjuterik që lejojnë të luhen lojërat; Sotuere interaktive të argëtimit të 

shkarkueshme për luajtjen e video lojërave; Programe elektronike të lojërave të 

shkarkueshme; DVD të para-regjistruara me përmbajtje të lojërave; Softuer të lojërave; 

Softuer interaktiv të argëtimit të shkarkueshme për luajtjen e lojërave kompjuterike; Softuer 

edukativ; Softuer edukativ të fëmijëve.  

28  Zbukurime festive dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; Mjete për shesh të lojërave 

apo panaireve të lojërave; Lodra, lojëra, gjëra për të luajtur dhe artikuj të rinj; Artikuj 

sportiv dhe pajisje; Zbukurime për pemë të Krishtlindjeve (përveç atyre ushqimore apo për 

ndriçim); Çorape të Krishtlindjeve; Pemë të Krishtlindjeve nga materiali sintetik; Skaje, 

shtroja për pemën e Krishtlindjeve; Lodër e pemëve të Krishtlindjeve; Përmbajtje të 

imazheve festive në natyrën e lojërave të vogla; Borë për pemët e Krishtlindjeve 

(Artificiale); Pemë artificiale të Krishtlindjeve; Mbështjellës i ëmbëlsirave të krishtlindjes 

që thyhet; Cosaques (lodra fishekzjarresh); Mbajtës të qirinjve për pemët e Krishtlindjeve; 

Kambana për pemët e Krishtlindjeve; Xhingël për zbukurimin e pemëve të Krishtlindjeve; 

Mbulesë e trungut të poshtëm të pemës së Krishtlindjes; Përforcuesi (mbajtësi) vertikal i 

pemës së Krishtlindjeve; Zbukurime dhe stoli për pemët e Krishtlindjeve; Stoli muzikore të 

pemës së Krishtlindjeve; Stoli jo-ushqimore të pemës së Krishtlindjeve; Stoli për pemët e 

Krishtlindjeve, me përjashtim të artikujve ndriçues dhe ëmbëlsirave; Zbukurime për pemët 

e Krishtlindjeve; Mjete të video lojërave; Lodra siç janë armët e zjarrit me mundësi të 

qitjes; Figura aksioni ( lodra apo gjëra për të luajtur); Aftësi dhe lojëra aksioni; Lodra 

aksioni; Figura të lodrave të aksionit; pistoleta (armë) me ujë Aerosol-i (lodra); Enë të 
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përshtatura për mbajtjen e shigjetave fluturuese; Këllëf për figura aksioni; Enë të 

përshtatura për mbajtjen e shigjetave; Balona në formë të shkopinjve për brohoritje të 

mundshme për tu fryrë; Çanta (BOP) të mundshme për tu fryrë; Goma uji për përdorim ujor 

rekreativ  të mundshme për tu fryrë; Pishina gome të mundshme për tu fryrë (artikuj për 

lojë); Pishina gome për përdorim rekreativ të mundshme për tu fryrë; Pishina gome për 

përdorim rekreativ (lodra) të mundshme për tu fryrë; Lodra të mundshme për tu fryrë në 

formë të barkave; Lodra vaske të mundshme për tu fryrë; Lodra pishine të mundshme për tu 

fryrë; Lodra të mundshme për tu fryrë; Lodra të holla gome të mundshme për tu fryrë; 

Lodra që iu ngjajnë makinave të mundshme për tu fryrë; Lodra për tu ngarë të mundshme 

për tu fryrë; Makina ngasëse për fëmijë ( lodra); Lodra që ecin me ndihmën e energjisë që 

krijohet me kurdisje; Reketë të lidhura me top; Balona (shitje e plotë) për ndërtimin e 

modeleve të shkallës; Lodra artizanale të shitura në formë të balonës; Pjesë të balonave 

(shitje e plotë) për ndërtimin e modeleve; Pjesë të balonave (shitje e plotë) për bërjen e 

modeleve të lodrave; Pjesë të balonave (shitje e plotë) për bërjen e modeleve lodër të 

makinave; Lodra ndërtimi; Lojëra ndërtimi; Blloqe (Ndërtim-) (lodra); Lodra - vepra e 

skenës në të cilën një person ndryshon zërin e tij në mënyrë që të duket se zëri vjen nga 

gjetkë, zakonisht një kukull (Ventriloquist’s dummies); Lodra me bateri; Makina lodra të 

kontrolluara me anë të telekomandës me bateri; Bejsboll gome; Lodra vaske; Set tavlle; 

Lodra në formë të enëve për pjekje dhe  lodra në formë të enëve për gatim; Lodra lëvizëse 

me zhurmë për bebe përfshirë edhe unaza gome për dhëmbë; Rraketake (Lodra); Lojëra me 

makinë garash; Lojëra automatike të operuara me monedhë; Makina për të luajtur lojëra me 

aftësi ose fat; Pajisje për luajtjen e të luajtjes së bilardos; Lodra me kurdisje (të metalit); 

Lodra me kurdisje ( të plastikës); Lodër ere me kurdisje; Këllëf për aksesor lojërash; Këllëf 

për automjetet lodër; Artikuj të veshjeve për lodra; Veshje për figurat lodra; Veshje për 

arushat Teddy; Veshje për kukullat Evropiane; Veshje për kukullat tradicionale Japoneze; 

Tabelë pikadoje; Lodra të lakueshme; Spond i tavolinës së bilardos; Birila për lojën 

bowling; Shkumësi i bilardos; Topat e bilardos; Letrat bingo; Shënuesit bingo; Kukulla 

Bodhidharma me bebëza të zmadhuara (menashi-daruma); Lojëra Boule; Bowls (lojëra); 

Lojëra që luhen në tavolina; Përmbledhje e lojërave të luajtura mbi fushë dërrase; Kutit 

postare lodër; Ura pishine (pajisje të lojërave); Shkop Camogie; Çipa shënues për bingo; 

Mjete për lojëra Corinthian-e;  Ski uji; Një qendër zbavitjeje që ka makina për video lojë; 

Lojëra portative me ekran kristali të lëngët; Balona;  Dama [lojëra]; Fushë shahu; Bob-

sleighs; Arusha Teddy; Dërrasë me vela; Ski për sërf; Lojëra; Lojëra me letra; Lojë me 

topa; Topa për lojëra; Maska (lodëra); Dorëza boksi; Dërrasë e lehtë trupi e llojit të dërrasës 

së sërfit; Harqe për gjuajtje me hark; Dorëza bejsbolli; Zare; Lodra; Lodra për kafshë 

shtëpiake; Makina lodra; Figura lodra; Modele lodra; Skateboards; Dërrasa skiimi; Goma 

krahësh të ujit; Lopatë këmbësh për notim; Rripa për notim; Dhurata të vogla feste; Lojëra 

të shahut; Motoçikletë e vogël (lodër); Patina me rul; Patina me rul për patinazh në rresht; 

Kukulla; Lodra të mbushura në brendësi; Lodra prej pelushi; Kapela prej letre për festa; 

Telefona mobil (lodra); Mah-jong; Tega të mëdha për ushtrime; Tega të vogla për ushtrime; 

Karrem (artificial); Lodër rrotulluese e balancuar [lodra]; Confetti; Lojëra me letra; Çipa 

për kumar; Pulla për lojëra (zhetonë); Shkopinj hokeji; Dorëza për lojëra; Artikuj për 

gjimnastikë; Klube të golfit; Dorëza golfi; Sallon lojërash; Makina fitnesi për stërvitje; 

Mjete për magji; Lojëra ( Mjete për -); Makina të lojërave te fatit (makina për lojëra); 

Makina lojërash për kumar; Makina lodër të kontrolluara me telekomandë; flutur që 

përdoret në lojën e badmintonit (shuttlecocks); Maska kostumesh; Modele të automjeteve të 
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shkallëzuara; Çizme patinazhi me patina bashkangjitur; Domino; Mjete për stërvitjen e 

trupit; Makina për hedhjen e topit; Balona model të shkallëzuara (lodra); Rruzuj (kilikerë); 

Enigma; Balona; Pistoletë ajri (lodra); Levë për video lojëra; Njësi të mbajtura në dorë për 

të luajtur lojëra elektronike; Pajisje për luajtjen e lojërave bingo; Makine e lojërave të fatit 

(makina të lojërave); Lojërat pinball; Makinat pinball; Makinë për dëfrim e operuar me anë 

të monedhave; Lodra me material pelushi; Figura lodrash të koleksionuara; Miniatura për 

përdorim në lojëra; Karaktere lodra të plastikës; Plastelina për fëmijë; Lodra që angullin me 

anë të ngjeshjes; Lodra që kërcejnë; Modele lodër të figurave plastike.  

30  Bonbon të bëra me sheqer; Sheqerka; Peksimadhe; Pasta ushqimore të miellzuara; 

Çokollata; Mus (çokollatë); Pudinga; Kokoshka; Pica; Pallaqinka; Drithëra Muesli; 

Marzipan; Ëmbëlsira me bajame; Jamballi (ëmbëlsira); Shkopinj Jamballi (ëmbëlsira); 

Brumë për torte; Akull; Biskota; Keçap domateje; Jogurt i ngrirë (ëmbëlsira akulli); Torte; 

Mjaltë; Bollgur; Bollgur për ushqim të njerëzve; Patatina (produkte drithërash); 

Shufra/kocka të drithërave; Pelte mbretërore; Pelte frutash (ëmbëlsira); Krem sheqeri; Çaj i 

ftohtë; Akullore; Hamburger me djathë (sandviç); Bukë; Sheqerka (karamele); Tableta 

(ëmbëlsira); Ëmbëlsira për zbukurimin e pemëve të Krishtlindjes; Waffles; Sheqer; Tartë; 

Brumë; Çaj; Akuj të ngrënshëm; Torte me oriz; Ushqim rosticeri me bazë orizi; Akuj, 

natyral apo artificial; Ravioli; Kokoshka; Ëmbëlsira të vogla (torte); Shufra/kocka të 

drithërave me përmbajtje të lartë të proteinave; Ushqim me bazë tërshëre; Pasta të formave 

të ndryshme; Ushqim i përgatitur me bazë të pastave të formave të ndryshme; Pije të 

kakaos me qumësht; Pije të kafes me qumësht; Grimca misri (maize flakës); Kek me 

xhenxhefil; Majonezë; Biskota; Çamçakëz; Pije me bazë kakaoje; Karamele; Sheqerka 

[karamele]; Pije me bazë kafeje; Kafe artificiale; Ushqim rosticeri me bazë drithërash; Mus 

[ëmbëlsirë -] [ëmbëlsirë]; Kifle në formë të rrumbullakët; Pasta, torte, tartë dhe biskota; 

Shufra/kocka të drithërave dhe shufra/kocka energjie; Ëmbëlsira (karamele), shufra/kocka 

karamele dhe çamçakëz; Fritters molle; Ëmbëlsirë sheqeri aromatik; Pasta të bëra nga 

çokollata dhe arra; Mallra furre; Fill i vezëve të rrahura; Krem për lyerje për sandviç i bëra 

nga çokollata dhe arrat; Puding buke; Kifle me xhem; Brumë biskotash; Zbukurime nga 

çokollata për pemët e Krishtlindjeve; Krem në forma të kremrave për lyerje me bazë 

kakaoje; Krem karamel/i ëmbël (custard); Ëmbëlsirë sufle; Ëmbëlsira akulli; Ëmbëlsirë 

kikiriku; Ëmbëlsirë me kikirikë të thyeshëm; Produkte të bazuara në çokollatë; Zbukurime 

[të ngrënshme] për pemët e Krishtlindjeve; Letër orizi ushqimor; Canapes; Tortë sfungjeri 

Japoneze (kasutera); Ëmbëlsirë e çastit me puding; Kroasant; Ushqime që përmbajnë kakao 

[si përbërës kryesor]; Ëmbëlsira të ziera; Hallvë; Puding bollguri; Ëmbëlsira  xhensen; 

Ëmbëlsira të thata të sheqerosura të miellit të orizit (rakugan); Biskota të njelmëta; 

Ëmbëlsira të ftohta; Përzierje të ngrira qumështi; Ëmbëlsira të ngrira që përmbajnë 

akullore; Ëmbëlsira të ngrira në shkopinj; Ëmbëlsira akulli; Pavlovas të bëra me lajthi; Pite 

kosi të ngrira; Fruta të mbuluara me çokollatë; Brumëra në formë gërsheti të skuqura; Krem 

karamel; Ready-to-eat puddings;  Pastë viennoiserie; Letër ushqimore/ e ngrënshme; 

Ushqim me bazë kakaoje; Ëmbëlsirë me drithëra Muesli; Ëmbëlsira musi; Bajame të 

mbuluara me çokollatë; Puding orizi; Zëvendësim i marzipanit; Krem i marshmalloit; 

Çokollatë e mbuluar me arra makadame; Tableta (ëmbësirë); Çokollatë e gazuar; Llokum 

Turqie; Çokollata me liker; Biskota me shije djathi; Zbukurime prej çokollate për torte; 

Ëmbëlsira të aromatizuara me çokollatë; Artikuj të ëmbëlsirave të mbuluara me çokollatë; 

Ëmbëlsira qumështi; Përzierje Kheer (puding orizi); Biskota me shije frutash; Çipsa 

butterscotch; Patate të skuqura Indiane (poppadums); Bukë e ëmbël Italiane (panettone); 
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Torte sheqeri-të kufizuara me mel ose me oriz të fryrë (okoshi); Çokollata të mbuluara me 

arra; Ëmbëlsirë me arra; Çokollatë e mbuluara me shufra/kocka nuga; Nuga; Ëmbëlsirë me 

çokollatë jo-mjekësore; Ëmbëlsirë me nenexhik jo-mjekësore; Ëmbëlsirë me miell jo-

mjekësore që përmban  çokollatë të imituar; Ëmbëlsirë jo-mjekësore për përdorim si pjesë e 

një diete kalorike të kontrolluar; Ëmbëlsirë jo-mjekësore që ka mbushje me karamel e 

gjalpë; Ëmbëlsirë jo-mjekësore që përmban çokollatë; Ëmbëlsirë me shije nenexhiku (jo-

mjekësore -); Ëmbëlsirë jo-mjekësore që ka shije qumështi; Ëmbëlsirë jo-mjekësore që 

përmban qumësht; Ëmbëlsirë jo-mjekësore në formë veje; Ëmbëlsirë mielli jo-mjekësore e 

mbuluar me çokollatë; Ëmbëlsirë mielli jo-mjekësore e mbuluar me çokollatë të imituar; 

Produkte të ëmbëlsirave jo-mjekësore; Ëmbëlsirë mielli jo-mjekësore që përmban 

çokollatë; Çokollatë jo-mjekësore; Ëmbëlsirë mielli jo-mjekësore; Ëmbëlsirë jo-mjekësore 

në formë pelte. Lëvore çokollate që përmban kokrra të bluara të kafesë; Ëmbëlsirë jo-

mjekësore që ka shije të kekut me arra dhe bajame (praline); Krem çokollate për lyerje  që 

përmban arra; Krem çokollate për lyerje; Aroma çokollate; Zbukurime prej çokollate për 

artikuj të ëmbëlsirave; Krem çokollate për lyerje për përdorim në bukë; Çokollatë  me rrikë 

Japoneze; Çokollatë me alkool; Çokollatë për krem; Çokollatë për ëmbëlsira dhe bukë; 

Ushqime që përmbajnë çokollatë [si përbërës kryesor]; Ishujt lundrues; Biskota pikante; 

Biskota të njelmëta; Tartuf (zhardhok këpurdhash) [rum -] [ëmbëlsirë]; Shufra të pastave 

me xhelatinë të ëmbël (Yohkan); Puding orizi që përmban sultanas dhe arrëmyshk; Puding 

orizi; Ëmbëlsirë pudingu me bazë orizi; Përgatitjet për bërjen e ëmbëlsirave me sheqer; 

Ëmbëlsirë çokollate që përmban kek me arra dhe bajame (praline); Çokollata; Patatina të 

ëmbëlsirave  me gjalpë kikiriku; Ëmbëlsira që e kanë të mbushur brendësin me lëngë;  

Ëmbëlsira që kanë të mbushur brendësin me fruta të lëngshëm; Ëmbëlsira që kanë të 

mbushur brendësin me verë; Ëmbëlsira që përmbajnë reçel; Ëmbëlsira me shije jamballi; 

Ëmbëlsira që përmbajnë pelte; Ëmbëlsira në formë të ngurtë; Ëmbëlsira me miell patateje; 

Ëmbëlsira në formë të lëngët; Ëmbëlsira me bazë portokalli; Ëmbëlsira Panned (jo-

mjekësore -); Ëmbëlsira; Torte të ëmbla me oriz të shtypur (mochi-gashi); Reçel i ëmbël i 

fasuleve i mbuluar me sheqer - fasule me bazë te butë guace; [nerikiri]; Crumble; Llokuma 

(petulla) [bukë e skuqur]; Llokuma (petulla) [pasta të skuqura]; Çokollatë vermiçeli; 

Çokollatë marzipani; Krem çokollate; Lëngë (salcë) e nxehtë çokollate; Çokollatë e 

imituar; Kremra çokollate; Arra të mbuluara [ëmbëlsira]; Ushqime të lehta/rostiçer që 

përbëhen kryesisht nga ëmbëlsirat; Përbërës me bazë kakao për produktet të ëmbëlsirave; 

Akullore pambuku; Kokrra kafeje të mbuluara me sheqer; Role me kanellë; Puding 

Yorkshire; Torte-rollatë të buta të orizit të shtypur (gyuhi); Biskota Graham; Kek me arra 

dhe bajame (praline) në formë të napolitankave; Waffles me shtresë çokollate; Çokollata 

waffle; Ëmbëlsirë Vla [krem i ëmbël] (custard); Ëmbëlsira të përgatitura [me bazë 

çokollate]; Ëmbëlsira të përgatitura [ëmbëlsirë]; Krem i ëmbël i imituar (custard); Kremra 

të ëmbla (custards) [ëmbëlsira të pjekura]; Llokum Turqie e mbuluar me çokollatë; Tartuf 

[ëmbëlsirë]; Biskota dhe sheqerka tradicionale Koreane [hankwa]; Tiramisu; Fruited 

scones; Patatina ëmbëlsire për pjekje; Akull, akullore, jogurt të ngrirë dhe akullore me lëng 

frutash (sorbetes); Pije të ftohta me bazë kakaoje; Pije të ftohta me bazë kafeje; Akullore në 

formë të tortës; Akullore në formë të sandviçit; Akullore në shkop; Lëpirëse të ngrira; Kuba 

akulli; Akujt të butë; Chow Mein [enë me përmbajtje/bazë të pastave në forma të 

ndryshme]; Chow Main; Patatina të bëra nga drithërat; Patate të skuqura me bazë drithi; 

Top i vogël brumi kinez i zier në avull (shumai, gatuar); Një burrito e skuqur thellë 

(Chimichanga); Chalupa; Calzone; Burrito; Sanduiç frankfurter; Pelte hikërre (Memilmuk); 
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Simite me reçel me kokrra; Brioches (simite); Gjevrekë; Pastë me shtresa të holla që 

përmban proshutë; Baozi (simite e mbushur me mish apo perime) [simite e mbushur]; 

Ushqim i skuqur i mbushur me banane; Rostiçer i prodhuar nga drithërat muesli; Ushqime 

rosticeri të përgatitura nga misri; Produkte të ushqimit rostiçer të bëra nga mielli i patateve; 

Ushqimit rostiçer i përbërë nga produkte të drithit; Kokoshka të shijeve të ndryshme; Tost 

francez; Ushqim i skuqur i mbushur me ananas; Spring rolls (ushqim Aziatik ne formë 

rollate i mbushur me mish dhe perime); Egg rolls (rollatë vezësh e mbushur përbrenda); 

Tortë me oriz me përbërës të skuqur [topokki]; Rollatë me salsiçe të freskëta; Pica të 

freskëta; Pite të freskëta; Pite me mish (të përgatitura); Pite me mish; Pite që përmbajnë 

mish; Ushqime të përgatitura që përmbajnë [kryesisht] pasta; Ushqime të përgatitura në 

formë të picave; Ushqime të përgatitura me bazë orizi; Pasta të përbëra nga perime dhe 

peshq; Shufra ready-to-eat me bazë çokollate; Fajitas (tortilla meksikane të mbushura me 

mish dhe perime); Enchiladas (tortilla të mbështjellura me një mbushje tipike të mishit dhe 

shërbyer me salcë djegëse); Empanadas (pasta spanjolle ose latino-amerikane të mbushura 

me një sërë përbërësish të shijshëm dhe të pjekur ose të skuqur); Pite me vezë; Crepes 

(pastë shumë e hollë, zakonisht e bërë me miell gruri ose miell hikërror); Biskota me shije 

të erëzave; Biskota me shije të djathit; Biskota me shije të barishteve; Biskota me shije të 

perimeve; Biskota me shije të mishit; Biskota të bëra nga drithërat e përgatitura; Salsiçe e 

nxehte dhe keçap në simite të rrumbullakëta buke të prerë; Hamburgera në simite të 

rrumbullakëta buke; Hamburgera gatuar në simite të rrumbullakëta buke; Flapjacks 

(shkopinj me drithëra); Mincemeat pies (Pite e ëmbël me origjinë britanike, i mbushur me 

një përzierje të frutave dhe erëzave të thata të quajtura "mish i grirë"); Gimbap (ushqim 

korean i bërë nga orizi i gatuar dhe përbërës të tjerë që janë të mbështjellura me fleta të 

thata të gjetheve të algave) [ushqim korean me oriz]; Sanduiç me djathë në formë tosti me 

proshutë; Sanduiç me djathë në formë tosti; Sanduiça në formë tosti; Kokrra misri being 

toasted; Ushqime të përbëra kryesisht nga pastat; Ushqime me bazë orizi; Biskota orizi në 

forma të vogla për një kafshim (arare); Pite me perime; Simite buke të rrumbullakëta të 

mbushura; Topa buke pikante të mbushura (gyoza, i gatuar); Pasta që përmbajnë material 

mbushës; Baguettes të mbushura; Pasta të ngrira të mbushura me perime; Pasta të ngrira të 

mbushura me mish; Pica të ftohta; Misër i skuqur; Patatina të skuqura të bërë me niseshte 

dhe karkaleca që shërbejnë si aromatizues (prawn crackers); Patatina të skuqura misri me 

shije të algave të detit; Lazanja; Qull kungulli (hobak juk); Makarona me djathë; Djathë i 

përdredhur (rostiçer); Pasta në forma të ndryshme të skuqura me perime (Japchae); Torte 

me oriz të ngjitshëm i shtypur dhe i mbuluar me pluhur fasuleje (injeolmi); Supë koreane 

me pasta të formave të ndryshme (sujebi); Pica të ruajtura; Topa buke pikante me 

karkaleca; Torte me oriz të ngjitshëm (Chapsalttock); Pallaqinka kimchi (kimchijeon); 

Kokoshka të mbuluara me karamel me arra të ëmbëlsuara; Jioazi [topa buke pikante të 

mbushura); Ushqime rostiçeri me drithëra me shije të djathit; Rostiçer me misër të fryrë; 

Ushqime rostiçeri  të bëra nga misri dhe në formë të unazave; Ushqime rostiçeri  të bëra 

nga misri dhe në forma të fryra; Ushqime rostiçeri  të bëra nga misri; Produkte të 

ushqimeve rostiçeri të bëra nga mielli i sojës; Produkte të ushqimeve rostiçeri të bëra nga 

mielli i orizit; Produkte të ushqimeve rostiçeri të bëra nga mielli i drithërave; Sanduiç hot 

dog; Torta millet; Pite që përmbajnë lojë; Pite që përmbajnë perime; Pite që përmbajnë 

mish shpendësh; Pite që përmbajnë mish peshku; Pite; Pasta të përbëra nga perime dhe 

mish shpendësh; Pasta të përbëra nga perime dhe mishi; Ushqime me pasta; Okonomiyaki 

[pallaqinka pikante japoneze); Sallatë pastash; Ushqime të konservuara të pastave; 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

206 

 

Ushqime të gatshme që përmbajnë pasta; Nachos; Biskota të mbushura me djathë; 

Pallaqinka me fasule mung (bindaetteok); Kokoshka të mbuluara me karamel; Simite të 

rrumbullakëta të avulluara të mbushura me mish të grirë (niku-manjuh); Sandviç që 

përmbajnë mish; Kokoshka për përgatitje në mikrovalë; Sandviç që përmbajnë file peshku; 

Sallatë makaroni; Patatina misri me shije të perimeve; Patatina misri; Misër, i pjekur; Topa 

buke pikante orizi të veshura me reçel të ëmbël  fasulesh (ankoro); Topa buke pikante prej 

orizi; Ushqime orizi të përgatitura; Patatina orizi; Bibimbap [oriz i përzier me perime dhe 

mish lope]; Ravioli e përgatitur; Ramen [ushqim japonez me bazë pastash në forma të 

ndryshme]; Quiches; Quesadillas (tortilla e mbushur me djathë dhe e nxehtë); Topa të 

djathit të fryrë [rostiçer misëri]; Pite e bërë në tenxhere; Kokoshka të mbuluar me karamele; 

Pica (të përgatitura); Ushqim pica të përgatitura; Themeli i picës; Korja e picës; Pasta 

pikante; Ushqime pikante të përgatitura nga mielli i patateve; Pallaqinka me qepë të gjelbra 

[pajeon]; Oriz i skuqur; Pite [të ëmbla ose pikante]; Rostiçer të nxjerrur nga gruri; 

Konserva të shpagetave në salcë domatesh; Shpageta dhe qofte; Rostiçer prej misri të fryra 

me shije të djathit; Ushqime rostiçeri të bëra tërësisht nga gruri; Produkte te ushqimit 

rostiçer të bëra nga mielli i peksimadhes/ për biskota të thata; Produkte te ushqimit rostiçer 

të bëra nga mielli i misrit; Ushqime rostiçeri të bëra nga gruri; Rostiçer me susam; Produkte 

te ushqimit rostiçer të bëra nga niseshteja e drithërave; Biskota me oriz [sanbei]; Pite me 

mish derri; Sandviç që përmbajnë sallatë; Sandviç që përmbajnë mish lope të grimcuar; 

Sanduiçe që përmbajnë mish pule; Sanduiçe që përmbajnë mish peshku; Sandviç; Samosas 

(pastë trekëndore pikante e skuqur në vaj, që përmban perime ose mish të pjekur); Tartë e 

njelmët; Rizoto; Sallatë me oriz; Biskota me oriz; Rice crackers; Ushqime rostiçeri që 

përmbajnë kryesisht drithëra të shtrydhur; Ushqime të para-paketuara të cilat janë të 

përbëra kryesisht nga oriz dhe që gjithashtu përfshijnë mish, peshk apo perime; Ushqim 

rostiçeri i përbërë kryesisht nga buka; Ushqime të përbëra kryesisht nga orizi; Kore të 

picave të para-pjekura; Ushqime rostiçeri pikante ready-to-eat të bëra nga ushqimi me 

misër të formuara nga shtrydhja; Hot dog (të përgatitura); Ushqime të paketuara që 

përmbajnë oriz me mish, peshk apo perime; Kokoshka të pa papëlcitura të proceduara; Pica 

të papjekura; Ushqime të thata dhe të lëngshme të gatshme për tu shërbyer, kryesisht të 

përbëra nga pastat; Ushqime të thata dhe të lëngshme të gatshme për tu shërbyer, kryesisht 

të përbëra nga orizi; Tortë tradicionale koreane me oriz (injeolmi); Tortilla; Patatina tortilla; 

Tortilla rostiçeri; Pasta të ngrira të mbushura me mish dhe perime; Pica të ngrira; Tamale; 

Tacos; Tabbouleh; Patatina taco; Oriz i ëmbël me arra dhe xinxife (yaksik); Sushi; Biskota 

me qepë; Ushqime të përgatitura me bazë të pastave; Gjëra ushqimore të përgatitura në 

formë të salcave; Simite me salsiçe; Wrap [sandviç]; Pite me mish të shpezëve dhe pite me 

mish që përfshinë lojë; Patatina me grurë të tërë; Gjevrek të butë; Wontons; Patatina 

wonton; Ushqime të përgatitura që përmbajnë [kryesisht] oriz; Çaj i paketuar [përveç për 

përdorim mjekësor]; Çaj acanthopanax (ogapicha); Kafe e tharë e ngrirë; Mbushje me bazë 

kafeje; Çaj frutash; Frappes; Pije të përgatitura kafeje; Ekstrakt i kafesë për përdorim si 

aromatizues në pije; Expresso; Kafe pothuajse pa përmbajtje të kafeinës; Kafe e ftohtë; Çaj 

gri; Çaj darjeeling; Çaj chrysanthemum (gukhwacha); Çaj hardhie për ceremoninë 

martesore Kineze (Gugijacha); Çaj chai; Kapuçino; Pastë me kakao e pijshme; Lule apo 

gjethe për përdorim si zëvendësim i çajit; Çaj kajsie aziatike (maesilcha); Kafe e 

aromatizuar; Çaja aromatik [përveç për përdorim mjekësor]; Përgatitje aromatike për bërjen 

e çaj luleblirit jo-mjekësor; Përgatitje aromatike për bërjen e ekstrakteve jo-mjekësore; 

Esencë kafeje; Përgatitje bimore për përdorim si zëvendësim i kafes; Kafe artificiale; Kafe; 
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Qeska çaji Jasemini, përveç për qëllime mjekësore; Çaj Jasemini; Çaj i gjelbër japonez; Çaj 

i çastit [përveç për qëllime mjekësore]; Pluhur kakaoje e çastit; Çaj xhenxhefil; Çaj i çastit; 

Çaj i gjelbër; Çokollatë e nxehtë; Çaj xhenseni; Çaj xhenseni [insamcha]; Pije të 

aromatizuara me çokollatës; Pije me shije të frutave me bazë çaji; Pije me bazë çaji; Pije të 

bazuara në zëvendësuesit e kafesë; Pije me qumësht me bazë çokollate; Kokrra të pjekura të 

kafes; Elbi i pjekur dhe drithëra gruri për përdorim si zëvendësues të kafesë; Çaj nga 

gjethet e elbit; Kafe e pjekur; Kokrra të pjekura të kafes; Ekstrakt i kakaos për përdorim si 

aromatizues në pije; Produkte kakaoje; Ekstrakt kakaoje për konsum njerëzor; Kakao për 

përdorim në bërjen e pijeve; Kakao [e pjekur, e bërë pluhur, e grimcuar, apo në pije]; 

Kakao; Filtera kafeje; Përzierje të kafesë; Koncentrat të kafes; Kapsula të kafes; Pije që 

përmbajnë akullore me bazë kafeje (affogato); Ekstrakt i kafes për përdorim si aromatizues 

në gjëra ushqimore; Ekstrakt kafeje; Zëvendësime të kafes me bazë të perimeve; 

Zëvendësime të kafes [bazuar në drithëra apo çikore]; Zëvendësime të kafes [kafe artificiale 

apo përgatitje e perimeve për përdorim si kafe]; Zëvendësim i kafes me bazë të çikores; 

Qeska çaji; Aromatizues kafeje [aromatizues]; Ekstrakt i kafes për përdorim si zëvendësim 

i kafes; Kafe në formë të përzier/sajuar; Kafe në formë kokrrës së tërë; Kafe [e pjekur, e 

bërë pluhur, e grimcuar, apo në pije]; Përzierje e drithërave të kafes me kakao; Përzierje e 

kafes dhe çikores; Përzierje e kafes dhe drithërave; Pije çokollate me qumësht; Çokollatë 

me qumësht; Pije që përmbajnë qumësht me bazë kafeje; Çaj mate [çaj]; Ekstrakte të 

drithërave të kafes; Drithëra të kafes; Kafe e çastit; Çaj bliri; Çaj prej limonit të gjelbër; 

Çaji lapsang souchong; Ekstrakte jo-mjekësore; Çaja prej barishteve, përveç për përdorim 

mjekësor; Përgatitje prej barishteve për bërjen e pijeve;  Kombucha; Pije të gazuara [me 

kafe, kakao ose me bazë çokollate]; Rrënjë çaji të rrodhes (Wooungcha); Pluhur kakaoje; 

Përgatitje të kakaos për përdorim në bërjen e pijeve; Përzierje kakaoje; Pije në formë të 

pluhurit që përmbajnë kakao; Çaj rozmarine; Çaj rooibos; Kafe (e papjekur -); Përgatitje të 

pluhurizuara të cilat përmbajnë kakao për përdorim në bërjen e pijeve; Përgatitje për bërjen 

e pijeve [me bazë çokollate]; Përgatitje e pijeve me shije të çokollatës; Përgatitje për bërjen 

e pijeve [me bazë kafeje]; Përgatitje për bërjen e pijeve [me bazë çaji]; Përgatitje për bërjen 

e pijeve [me bazë kakaoje]; Çaj oolong; Përzierje të pijeve me bazë ushqyese për përdorim 

si zëvendësim i ushqimit me bazë të karbohidrateve; Çaj ( jo-mjekësor -) i pa-shitur në 

paketa; Çaj ( jo-mjekësor -) me përbërje të ekstrakteve të boronicës; Çaj ( jo-mjekësor -) 

me përbërje të fletëve të boronicës; Çaj i ftohtë (jo-mjekësor -); Qeska çaji (jo-mjekësor -); 

Ekstrakte bimore; Ekstrakte çaji (jo-mjekësor -); Çaj elbi i pjekur [mugicha]; Kafeinë – çaj 

i lirë i ëmbëlsuar me ëmbëltues; Filtra në formë të qeskave të letrës të mbushura me kafe; 

Përzierje të esencës së kafesë dhe ekstraktit të kafesë; Përzierje të drithërave të ekstraktit të 

kafesë me kafe; Përzierje të drithërave të kafesë me kafe; Esenca çaji; Çaj me shije 

portokalli [përveç për përdorim mjekësor]; Çaj me shije të frutave [përveç mjekësor]; Çaj 

me shije të mollës [përveç për përdorim mjekësor]; Çaj nga pluhuri i njelmët i algës kelp 

(kombu-cha); Çaj nga pluhuri i tharë i elbit me lëvore (mugi-cha); Çaj i zi (çaj anglez); Çaj 

i zi; Shurup çokollate për përgatitjen e pijeve me bazë çokollate; Pluhur çokollate; Pije 

ushqimore të çokollatës jo me bazë qumështi apo me bazë perimore; Kafe çokollate; 

Përgatitje të pijeve me çokollatë me shije të karamelit me gjalpë; Përgatitje të pijeve me 

çokollatë me shije të nenexhikut; Përgatitje të pijeve me çokollatë me shije të portokallit; 

Përgatitje të pijeve me çokollatë me shije të arrave; Përgatitje të pijeve me çokollatë me 

shije të kafe moka; Përgatitje të pijeve me çokollatë me shije të bananeve; Ekstrakt 

çokollate; Ekstrakte çokollate për përgatitjen e pijeve; Çokollatë e pijshme; Çaj sherbele; 
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Çaj i kuq xhenseni; Përgatitje të pijeve me çokollatë; Përgatitje të bazuara në kakao; Çaj 

qitro; Përzierje të çikores, të gjitha për përdorim si zëvendësime të kafesë; Ekstrakte të 

çikores, të gjitha për përdorim si zëvendësime të kafesë; Përgatitje të çikores për përdorim 

si zëvendësim i kafes; Përdorimi i çikores si zëvendësim për kafen; Çikore dhe përzierje e 

çikores, të gjitha për përdorim si zëvendësime të kafesë; Çikore [zëvendësim i kafesë]; 

Yerba mate; Çaj i bardhë; Kafe e përgatitur dhe pije me bazë kafeje; Çaj i bardhë prej 

zambakut të ujit ( Baengnyeoncha); Kakao e përgatitur dhe pije me bazë kakaoje; Çaj i lirë 

kafeine; Mbështjellëse çaji; Përzierje të çajit; Ekstrakte çaji; Zëvendësime çaji; Fleta çaji; 

Qeska çaji; Çaj për ekstrakte; Çaja (jo-mjekësor -) me shije limoni; Çaja (jo-mjekësor -) me 

përmbajtje të limonit; Salca pikante, chutney dhe pasta; Achar pachranga (turrshi frutash); 

Alga deti (erëza); Angelica; Glikanxo; Përgatitje aromatike për karamele; Përgatitje 

aromatike për akullore; Përgatitje aromatike për torte; Përgatitje aromatike për pasta; 

Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për pije; Aromatizues për ushqime; Substanca që 

japin shije për t’iu shtuar pijeve [përveç vajrave esenciale]; Uthull e  aromatizuar; 

Aromatizues për supa; Aromatizues për djathë; Aromatizues për torte; Aromatizues për 

ushqime rostiçeri [përveç vajrave esenciale]; Aromatizues për pije; Aromatizues për gjalpë; 

Aromatizues i çajit; Aromatizues të bërë nga karkalecat; Aromatizues të bërë nga kërmijtë; 

Aromatizues të bërë nga karavidhet; Aromatizues të bërë nga shpezët; Aromatizues të bërë 

nga turshit; Xhenxhefil turshi [erëza]; Substanca që japin erë për t’iu shtuar ushqimeve 

[përveç vajrave esenciale]; Substanca që japin erë për t’iu shtuar pijeve [përveç vajrave 

esenciale]; Tym i destiluar nga druri për aromatizimin e gjërave ushqimore; Dashi tsuyu; 

Pluhur kërri [erëz]; Përzierje kërri; Përzierje të erëzave të kërrit; Kërri [erëz]; Vaj djegës 

për përdorim si erëz apo piper; Pluhura djegës; Erëza kimike [gatim]; Krem për lyerje me 

bazë majonezi; Uthull birre; Erëza për pjekje; Aromatizues; përveç vajrave esenciale, për 

torte; Aromatizues të bëra nga perimet [përveç vajrave esenciale]; Aromatizues të bërë nga 

frutat [përveç vajrave esenciale]; Aromatizues të bërë nga frutat; Aromatizues të bërë nga 

mishi; Aromatizues të bërë nga peshku; Aromatizues dhe erëza; Aromatizues në formë të 

koncentratit të salcave; Aromatizues në formë të salcave të dehidratuara; Erëza të specave 

djegës të tharë; Përforcues aromatizues për ushqim [përveç vajrave esenciale]; Çipsa 

natyral të drurit të shtypur që i shtohen verës për të përmirësuar shijen e saj; Koncentrate të 

perimeve që përdoren për erëza; Trashës perimesh; Mbushje të përziera që përmbajnë bukë; 

Pluhur specash djegës [erëz]; Pluhur i specave [erëz]; Spec i bluar [erëz]; Hudhër të grira 

[erëz]; Hudhër të grira; Krem i ëmbël i ngrirë; Mbushje të përziera me bazë buke; Salca 

frutash; Aromatizues frutash, përveç esencave; Aromatizues frutash, përveç vajrave 

esenciale; Zbutës mishi, për qëllime shtëpiake; Salcë peshku; Ekstrakt që përdoret si 

aromatizues [jo vajra esencial]; Uthull; Esenca për përdorim në përgatitjen e ushqimit 

[përveç vajrave esenciale]; Esenca për përdorim në gatim [përveç vajrave esenciale]; 

Esenca për gjëra ushqimore, përveç esencës eterike dhe vajrave esencial; Esenca për 

ushqim [përveç vajrave esenciale]; Esenca ushqimore për gjëra ushqimore; [përveç esencës 

eterike dhe vajrave esencial]; Pluhur erëzash rrike japoneze (pluhur wasabi); Pluhur 

japonez arrowroot (kudzu-ko, për ushqim); Pluhur japonez me erëza specash (pluhur 

sansho); Xhenxhefil (erëza); Aromatizues ushqimi pikant për ushqim [përveç vajrave 

esenciale]; Bazë për bërjen e koktejeve të qumështit [aromatizues]; Glutamate për ushqim; 

Glukozë për qëllime të gatimit; Erëz kripe; Shtresë erëzash për mish, peshk, shpezë; Erëza 

kripe për gatim; Përgatitje kripe; Përzierje erëzash; Karafil [erëz]; Përzierje erëzash sloppy 

joe; Përzierje erëzash për zierje; Erëza; Ekstrakte erëzash; Erëza; Erëza me bazë peshku të 
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tharë; Chives të thara; Koriandër e tharë për përdorim si erëz; Barishte të thara; Fara të 

thara të koriandës për përdorim si erëza; Marinadë; Aromatizues bajamesh, përveç vajrave 

esenciale; Aromatizues i bajameve për ushqim apo pije; Aromatizues i bajameve; Ekstrakt 

malti i përdorur si aromatizues; Majonez me turrshi; Aromatizues ushqimi, përveç vajrave 

esencial; Barishte kopshti, të konservuara [erëza]; Shafran i përdorshëm si erëz; Shafran; 

Marinada që përmbajnë barishte; Aromatizues barishtesh për përgatitjen e pijeve; Gaforre 

të ziera [erëza]; Krip për ruajtjen e gjërave ushqimore; Xhenxhefil i konservuar; 

Konservime për ushqimin e kafshëve [krip]; Klorid sodiumi për konservimin e gjërave 

ushqimore; Krip për gatim; Esenca për gatim; Pluhur karafili [erëz]; Pluhur hudhre;  

Chevril i konservuar; Kaper; Ekstrakt i kakaos për përdorim si aromatizues në gjërat 

ushqimore; Vajra të kafesë; Erëza për pica; Pimento i përdorur si erëz; Speca [erëza]; Salca 

[erëza]; Erëza për pasta me bazë perimesh; Papermint për ëmbëlsira; Nenexhik për 

ëmbëlsira; Papermint [përveç për përdorim mjekësor]; Kokrra piperi; Erëz specash; Uthull 

specash; Speca; Pluhur perilla për ushqim; Uthull frutash; Aromatizues natyral për 

përdorim në akullore [përveç esencës eterike dhe vajrave esencial]; Arrëmyshk; Lëng për 

proshutë; Mbushje të përziera [gjëra ushqimore]; Kripëra minerale për konservimin e 

gjërave ushqimore; Ujë deti për gatim; Kripë deti për konservimin e gjërave ushqimore; 

Kipë deti për gatim; Rrikë [erëza]; Shtrirje Krem për lyerje me bazë të keçapit dhe 

majonezat; Përgatitje mustarde për ushqim; Uthull mustarde; Kripë selino; Allspice; 

Shurupe çokollate; Chives të konservuara; Salcë [ushqimore]; Salca; Toptha kripe për 

konservimin e gjërave ushqimore; Toptha kripe për konservimin e peshkut; Ujë i kripur për 

gatim; Ujë i kripur për përdorim në kokteje; Krip për konservimin e peshkut; Ujë i kripur 

për turrshi; Krip për kokoshka; Krip; Sage [erëz]; Krem sallate; Shafran për përdorim si 

erëz; Shafran [erëz]; Erëza; Kripë turshie për gjëra ushqimore për turshi; Erëza kokoshkash; 

Pluhur i kremit të ëmbël; Përzierje e kremrave të ëmbla; Kokrra vanilje; Aromatizues 

vanilje për qëllime të gatimit; Aromatizues vanilje; Vanilje; Erëza të thara; Përzierje 

erëzash të thara për zierje; Kripë tavoline e përzier me fara susami; Krip tavoline; Erëza 

takosh; Zëvendësues sheqeri të përbërë nga koncentrati i frutave; Turshi të ëmbla [erëza]; 

Trashës sintetik për gjërat ushqimore; Substanca që japin shije për t’iu shtuar ushqimit 

[përveç vajrave esenciale]; Aromatizues për supë [përveç vajrave esenciale]; Glikanxo ylli; 

Kripë ushqimore; Salca që përmbajnë arra; Salca të aromatizuara me arra; Salca për 

akullore; Fara susami; Pluhur mustarde për ushqim; Pluhur mustarde [erëz]; Rrikë e 

përgatitur [erëz]; Aromatizues limoni, përveç vajrave esenciale; Aromatizues të limonëve; 

Aromatizues të limonëve ushqim ose pije; Pluhur kanelle [erëz]; Kanellë [erëz]; Erëza në 

formë të pluhurave; Përgatitje aromatizuese për ushqim; Erëza ushqyese; Erëza; Marinada 

që përmbajnë erëza; Aromatizues ushqimi pikante për ushqim të kafshëve [përveç vajrave 

esencial]; Materiale lidhëse të salsiçeve; Krem i tartarit për qëllime të gatimit; Uthull vere; 

Pluhur wasabi; Hudhër e përpunuar për përdorim si erëz; Xhensen i përpunuar i përdorur si 

barishte, erëz ose si aromatizues; Shallot i përpunuar për përdorim si erëz; Barishte të 

përpunuara; Vanillin [zëvendësues i vaniljes]; Niseshte e prexhelatinizuar e modifikuar për 

ushqim [jo-mjekësore]; Ushqime të miellzuara; Ekstrakt malti për ushqim; Shtresë 

mbuluese me substancë shkëlqyese maltdextrin për gjëra ushqimore; Maltë për konsum 

njerëzor; Maltodextrins për përdorim ushqyes [përveç mjekësor]; Farë liri për konsum 

njerëzor; Përgatitje ushqimore bazuar në drithëra; Fara qimnoni; Pluhur qimnon; Ushqim 

kokosi për konsum njerëzor; Përgatitje të karbohidrateve për ushqim; Miell patateje; Aditiv 

gluteni për qëllime të gatimit; Grurë gluteni i tharë; Përgatitje të bëra nga drithërat; Fara 
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susami të bluara dhe të pjekura; Agjent për trashje për gatimin e gjërave ushqimore; Brumë, 

brumë i rrahur dhe përzierje për këtë çëllim; Agjent maje dhe thartimi; Pasta të thara dhe të 

freskëta, pasta në forma të ndryshme dhe topa buke pikante; Drithëra; Shurup dhe melasë; 

Shtresë mbuluese ushqimi e ëmbël dhe mbushje; Mjaltë biologjik për konsum njerëzor; 

Sheqer ngjyrë kafe; Tableta (jo-mjekësore -) të bëra nga glukoza me bazë kafeine; Arra 

pishe të mbuluara me sheqer; Sheqer i lëngët; Sheqer frutash; Fruktozë për ushqim; Pluhur 

glukoze për ushqim; Mjaltë e pjekur natyrale; Zëvendësime të mjaltës; Shtresë mbuluese 

ushqimi mjalte për proshutë; Sheqer i konvertuar; Krem sheqeri i konvertuar [mjaltë 

artificiale]; Sheqer i karamelizuar; Sheqer i zier; Spërkatës maltoze e kristalizuar për 

ushqim; Sheqer pluhur; Sheqer kristal [jo-ëmbëlsirë]; Mjaltë barishtesh; Maltozë; Melasë 

për ushqim; Sheqer në formë kubesh; Sheqer i bardhë; Huall mjalte e papërpunuar; Sheqer 

turbinado; Përgatitje të glukozës për ushqim; Sheqer rrushi; Zëvendësues sheqeri (natyral -

); Karamele sheqeri [për ushqim]; Krem për lyerje i ëmbël [mjaltë]; Sheqer kastor; Sheqer i 

papërpunuar; Sheqer i bërë pluhur për përgatitjen e pijeve izotonike; Sheqer pluhur; 

Propolis për qëllime ushqimore; Ngjitës bletësh (propolis); Polisakaridet për përdorim si 

ushqim për konsum njerëzor; Sheqer palme; Zëvendësues sheqeri natyral në formë të 

koncentrateve të frutave; Zëvendësues sheqeri (natyral -) në formë të grimcuar; Mjaltë 

natyrale; Gjëra ushqimore të bëra nga një zëvendësues sheqeri për bërjen e një ëmbëlsire; 

Gjëra ushqimore të bëra nga sheqeri për ëmbëlsimin e ëmbëlsirave; Gjëra ushqimore të 

bëra nga sheqeri për bërjen e ëmbëlsirave; Gjëra ushqimore të bëra nga një zëvendësues 

sheqeri për ëmbëlsimin e ëmbëlsirave; Shurup i artë; Zëvendësues sheqeri; Sheqer, përveç 

për përdorim mjekësor; Sheqer, mjaltë dhe melasë; Sheqer për bërjen e konservave të 

frutave; Sheqer për bërjen e reçeleve; Sheqer për bërjen e pelteve.  

41  Shërbime për edukim, argëtim dhe sport; Publikim dhe raportim; Përkthim dhe 

interpretim; Shërbime të lojërave të ofruara online nga një rrjet kompjuterik; Ofrimi i 

pajisjeve për karioke; Ofrimi i shërbimeve për klubet argëtuese; Qendra të fitnesit fizik 

(funksionimi i -); Shërbime për park të zbavitjes; Performanca (Prezantim direkt -); 

Shërbime të tiketave të agjencive [argëtim]; Pagesë shkollimi; Kurse korrespondencash; 

Informata argëtimi; Shërbime të orkestrave; Organizimi i festave; Organizimi i shfaqjeve 

për modë për qëllime argëtimi; Prodhim i shfaqjeve; Prodhime të teatrit; Prodhim i 

shfaqjeve [shërbimet sipërmarrëse]; Shënimi i teksteve, përveç teksteve të publicitetit; 

Botimi i librave; Organizimi dhe mbajtja e kongreseve; Prodhimi i muzikës; Ofrimi i 

muzikës online, jo të shkarkueshme; Shërbime të lojërave të ofruara online nga një rrjet 

kompjuterik; Shërbime diskotekash; Pajisje kazinosh [kumar] (ofrimin -); Konsultime mbi 

planifikimin e festave; Funksionimi i lotarive; Kumar; Pajisje argëtimi (ofrimin -); 

Udhëheqjen e klasave të fitnesit; Shërbime të kampit sportiv; Ofrimi i informatave online 

lidhur me lojtarët e lojërave; Shërbime të sallave bingo; Shërbime të basteve të futbollit 

(football pool); Organizimin e lojërave të shumta të fatit; Organizimin e lotarive për të 

tjerët; Shërbime online të kazinove; Shërbime online të kumarit; Ofrimi i një loje 

kompjuterike e cila mund të jetë e çastshme nga përdoruesit në një rrjet global dhe/apo 

internet; Ofrimi i një loje kompjuterike e cila mund të jetë e çastshme në rrjetë të gjerë nga 

përdoruesit e rrjetit; Lojëra interneti (jo të shkarkueshme); Shërbime të lojërave elektronike 

të ofruara  përmes internetit; Shërbime të lojërave kompjuterike të ofruara përmes një rrjeti 

kompjuterik global; Shërbime të kazinove, lojërave dhe të kumarit; Kumar; Shërbime të 

lojërave kompjuterike të ofruara përmes internetit; Shërbime të lojërave kompjuterike të 

ofruara nga një databazë kompjuteri apo përmes internetit; Shërbime të lojërave 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

211 

 

kompjuterike, përfshirë edhe sigurimin e lojërave kompjuterike online apo përmes një rrjeti 

global kompjuterik; Shërbime të lojërave kompjuterike të ofruara me anë të internetit; 

Krijimin e filmave të vizatuar; Krijimin e filmave të vizatuar; Prodhim i filmave për 

qëllime të argëtimit; Prodhimin e mjeteve për regjistrim; Ofrimin e programeve televizive, 

jo të shkarkueshme, përmes kërkesës për video të shërbimit të transmetimit; ; Ofrimin e 

filmave, jo të shkarkueshëm, përmes kërkesës për video të shërbimit të transmetimit; 

Ofrimin e muzikës online, jo të shkarkueshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1438 

(220) 27/11/2017 

(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

 64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 
 

(540)  SAFC 

 

 
     

 

(511) 1  Komplete për ekspresim (paraqitje), amplifikim, pastrim dhe analizë të mostrave 

bilogjike, ku kompletet e përmendura së pari përbëhen nga një apo shumë nga të radhiturit 

në vazhdim: proteina, acide nukleike, qeliza, gell, proba, pufera, ngjyrosje dhe reagensa 

shoqërues dhe paisje për kryerjen e aktiviteteve të përmendura; reagensa biokimik, 

posaqerisht përbërësit, suplemente dhe aditivë të bazave për kultivimin e qelizave në 

kulturë; supstanca biokimike për përdorim në aktivitete hulumtuese shkencore, posaqërisht 

antitrupa monoklonal, antitrupa poliklonal, proteinat e pastruara dhe rekombinante, proteina 

natyrale të pastruara nga serumi fetal i gjedhit; suplemente për rritjen e qelizave, 

posaçërisht substanca biokimike për pastrim  me afinitet të substancave biokimike për 

western imuno blot-im, substanca biokimike për imunocitokimi; produkte të plazmës së 

gjakut, posaçërisht reagensa për përcaktimin e grupit të gjakut dhe materiale për kontrollën 

kompleteve diagnostike të testeve të imunoglobulinës; proteinet dhe produktet e proteinave 

(lëndë e parë) të cilat shfrytëzohen në procese  për prodhimin e mjeteve biofarmaceutike; 

preparate të bazave për kultivimin e qelizave në kulturë, posaçërisht në kultruat nga indet 

biologjike përveç për perdorime në mjekësi dhe veterinari; kripëra jo organike, posaçërisht 

karbonate, acetate, hidrokside, kloride dhe hidroksikarbonate; polioli, posaçërisht sorbitol, 

ksilitol, manitol dhe laktitol, të gjithë për përdorim në industrinë farmaceutike dhe 

ushqimore; yndyrëra dhe sheqerëra të cilët përdoren për prodhimin e mjeteve farmaceutike; 

preparate biokimike të nxjerrura nga serumi i gjakut i cili shfrytëzohet si promotor i rritjes 

në kulturat e indeve dhe bazave (platformave)  mikrobiologjike; frakcione të serumit të 

gjakut i cili shfrytëzohet për hulumtime bilogjike in vitro për modifikimin e sipërfaqeve të 

rruzave të kuqe dhe të bardha të gjakut; mjete kimike për perdroim në laboratoriumet 

klinike apo medicinale, në hulumtime mjekësore dhe hulumtime shkencore, posaçërisht 

reagensa për analiza, kontrollë të kulaitetit, përgatitja e mostrave, tretja (digjestimi) dhe 

ekstraktimi (nxjerrja) e mostrave; mjete kimike si lëndë e parë dhe aditivë për sintezën e 

bashkëdyzimeve organike; reagensat kimik, biokimik dhe biologjik dhe mjete kimike për 

industri apo përdorim shkencor; qeliza, proteina; peptide, acid nukleik dhe reparate  të cilat 

përmbajnë qeliza, proteina për hulumtime shkencore, laboratorike dhe mjekësore; peptidet 

dhe acidet nukleike për përdorim në teknologjinë e ekspresimit të gjeneve, hulumtimin e 

biologjik, gjenetik, kimik dhe shkencor dhe zhvillim.      
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3  Preparate për  pastrim,  lustrim, fërkim dhe gërryerje; detergjente.    

5  Mediume (baza ) për kultivimin e qelizave në kulturë, serume, antigjene, antiserume, 

substanca kemoiluminiscente për diagnozë serologjike; prodhime dhe substanca 

farmaceutike; mjete biofarmaceutike; proteina, reagensa proetinesh dhe përbërës në bazë të 

proteinave për përdorim mjekësor, faramceutik dhe veterinar; suplementa proteinik; 

proteina për përdorim si përbërës nutricional në industrinë ushqimore dhe farmaceutike; 

mediume (baza) për kultivimin e qelizave në kulturë, posaçërisht kultura të indeve bilogjike 

të adaptuara për përdorim në mjekësi; ekscipientë për qëllime farmaceutike; preparate të 

nxjerrura nga serumi i cili shfrytëzohet si promotor i rritjes në kulturat e indeve  dhe 

mediumeve (bazave ) mikrobilogjike; preparate diagnostifikuese për përdorim në mjekësi; 

preparate farmaceutike për përdorim në industri dhe shkencë, posaçërisht reagensa 

diagnostik mjekësor për analiza, kontrolla e kualitetit dhe përgatitja e mostrave, tretja 

(digjestimi) dhe ekstraktimi i mostrave; peptidet, acidet nukleike dhe preparatet të cilët 

përmbajnë qeliza, proteina për qëllime farmaceutike; peptidet dhe acidet nukleike për 

përdorim në mjekësi dhe veterinari.     

7  Përzierse, posaçërisht përzierse  industriale për një përdorim për përzierje të lëngjeve në 

farmaceutikë dhe industrinë kimike; makina për mbushje, posaçërisht sajimet (bashkim 

elementesh të ndryshme) për mbushje dhe sajimet për filtrim  të lëngjeve nga shumë 

lokacione në të njëjtën kohë për një përdorim; aparate elektrike dore për lakim (dredhje) 

mbajtje të gypave për dredhje dhe prerje  

9  Prodhime aparatesh dhe instrumentesh  të lira të cilat hudhen pas nje përdorimi, 

posaçërisht bioreaktorë industrial për një përdorim për kultivimin e qelizave në industrinë 

framaceutike dhe kimike; filtra laboratorik, posaçërisht makina me aparate për filtrim me 

rrjedhje tangencionale për përgatitjen e mostrave bilogjike; filtra laboratorik, posaçërisht 

makina për filtrim, pastrim dhe koncentrim të lëngjeve për preparate farmaceutike ultra të 

pastra në bazë të tretësit apo ujit; aparate dhe instrumente matëse dhe  shkencore, 

laboratorike, posaçërisht filtrat laboratorik për lëngje, shtëpiza për filtra laboratorik për 

lëngje dhe instrumente për detektimin e gjendjes së filtrave, posaçërisht instrumente për 

testimin e integritetit të filtrave; analizatorë dhe aparate për analiza, posaçërisht senzorë për 

detektimin e temperaturës, oksigjenit, pH vlerave dhe parametrave tjerë në formë të 

dioksidit të karbonit; filtra laboratorik, posaçërisht filtra për pastrimin e lëngjeve dhe 

gazrave; mbajtës i filtrit dhe  të shtëpizës për pastrimin e lëngjeve dhe gasit për destinime 

laboratorike; aparate dhe instrumente për ndërrimin e joneve, posaçërisht filtra për 

pastrimin e lëngjeve dhe gasit për destinime laboratorike; aparate për testim, posaçërisht 

aparate për testimin e pastërtisë së lëngjeve dhe gasit; publikime në formë elektronike të 

cilat mund të merren në kompjuter apo në CD-rom disqe, posaçërisht udhëzime dhe 

dokumentacioni teknik  i cili përmban informata lidhur me filtrimin e lëngjeve dhe gasit; 

softver kompjuterik për përcjelljen e filtrimit të lëngjeve dhe gasit; senzorë për shtypjen 

(presionin), filtra për ultrafiltrim, posaçërisht filtra për lëngje për destinime  laboratorike; 

komplete për analiza, për caktimin dhe/ose identifikimin biologjik dhe/ose molekulave 

kimike dhe /ose llojit i cili përmban enë reakcionesh në formë të gotave, reagensa dhe 

udhëzime; paisje për testimin e sterilitetit, posaçërisht aparate elektronike për testimin e 

sterilitetit të pasijes për filtrim; membrana ultrafiltruese, posaçërisht aparate shkencore në 

formë të membranave të përziera nga esterë celuloze membranash termoplastike për 

përdorim në veprimtari hulumtuese shkencore; sisteme fluoroscente, 

elektrokemoiluminiscente dhe bioiluminiscente të cilët përmbajnë detektorë për të treguar 
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prezencë të një apo më shumë sinjaleve fluoroscente, elektrokemoiluminiscente dhe 

bioiluminiscente, paisje për incizimin e fotografive në formë të kamerës ose mikroskopit i 

cili tregon sinjalin e detektuar, filtër për zënjen e kontaminimeve nga lëngu i cili detektohet 

dhe reagensa për shenjimin e kontaminimeve për nevoja të detektimit dhe (regjistrimit) 

incizimit nga ana sistemit për detektimin e kontaminimeve në lëngje; aparate për 

ekzekutimin e zbërthimit (ndarjes) kromatografike dhe pjesë për aparate të tilla, posaçërisht 

kolona për kromatografi për përdorim laboratorik dhe sisteme për kontrollë për makina  

filtrimi të lëngjeve për përdorim laboratorik; njësi, aparate , instrumente dhe kartrrigjë për 

pastrim për përdorim laboratorik, posaçërisht aparate laboratorike në formë të filtrave për 

lëngje dhe gas; paisje për ndarje në bazë të adsorbimit, posaçërisht filtrat laboratorik të cilët 

posedojnë një apo më shumë lloje kimike apo të ngarkesave të elektrizuara për apsorbim  të 

papastërtive; softver kompjuterik për managjimin e procesit biofarmaceutik të pastrimit; 

njësi testuese për përcaktimin  e integritetit dhe distribuimin e madhësive të poreve të 

filtrave me membrana, posaçërisht  paisja për testim me të cilin matet integriteti, 

temperatura, shtypja, pozita dhe forma e pjesëve punuese (aktive) në veglën e makinës; 

senzorë për temperaturë dhe senzorë të tjerë për temperaturë, oksigjen, pH dhe parametra 

tjerë në formë të dioksidit të karbonit; pH elektroda për hulumtime laboratorike; filtra nga 

membranat për përdorim në laborator apo për shkencë; filtra laboratorik, posaçërisht 

membrana të cilat pë cilat përdoren për dializë, osmozën reverze dhe ultrafiltrime për 

qëllime laboratorike apo shkencore; filtra laboratorik, posaçërisht paisje për filtrim, pastrim 

dhe koncentrim të lëngjeve për përdorim laboratorik; bioreaktorë për kultivimin e qelizave 

në kulturë për përdorim në industri; pjesë dhe vazhdime për të gjithë mallrat e përmendura 

më sipër, posaçërisht pipëza për shpërndarjen e lëngut në formën e pipëzave automatike për 

shpërndarjen e lëngjeve, epruveta për lenge në formë të epruvetave laboratorike për ruajtjen 

e substancave, epruveta laboratorike  për shqyrtim, pompa të lëngjeve në formë të pompave 

për testime laboratorike;  njësitë e shpërndarjes së presionit të ndërtuara nga çeliku të 

projektuara për ruajtjen dhe shpërndarjen e kimikateve laboratorike, tretës të pastërtive të 

larta, lëngjeve të avullueshme dhe të lëngjeve të avullueshme senzitive në ajr; komplete për 

reakcione zingjirore të polimerazës (PCR); pjesë dhe vazhdime për të gjitha produktet e 

përmendura me sipër.     

10  Filtra të destinuara për mjekësi, posaqërisht filtrat të destinuar për bakteriologji dhe 

virusologji në formë të shiring-filtrave  

11  Filtra për pastruesit e ujit; kartrigjë të filtrave për paisjet për pastrimin e ujit; aparate 

dhe instrumente për pastrimin e ujit me një përdorim, posaçërisht filtrat dhe pastruesit për 

hjekjen e kontaminimeve nga lëngjet në formë të ujit; makina për pastrimin e ujit; vegla të 

makinave për pastrimin e ujit; makina pastruese për hjekjen kontaminantëve nga uji; 

kartrigjë filtër për pastrimin e ujit; aparate për qëllime ventilimi, qëllime furnizimi me ujë 

dhe sanitari, kryesisht paisje për hjekjen  e kontaminantëve nga uji dhe ajri, kryesisht filtra 

të ujit dhe të ajrit për përdorim shtëpijak; kartrigjë, njësi, sisteme, aparate dhe instrumente 

për pastrim, posaçërisht pastruesit e ujit; aparate për pastrim, posaçërisht pastruesit për ujë 

dhe ajr; njësi për pastrim për përdorim në industri, posaçërsisht njësitë për pastrimin e ujit 

dhe ajrit; njësitë për pastrim për përdorim në industri për hjekjen e kontaminimeve nga uji 

dhe ajri, posaçërisht  njësitë për pastrimin e ujit dhe ajrit; filtra, posaçërisht filtrat për ujë 

dhe ajr për përdorim shtëpijak; kartrigjë filtra për filtrat e ujit; shtëpiza dhe mbajtësit e në 

veçanti të përshtatur për filtrat e ujit; aparate dhe instrumenet për filtrim, posaçërisht filtrat 

për ujë dhe ajr për përdorim shtëpijak; sisteme për filtrimin e lëngjeve me rrjedhje 
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tangenciale të cilët përmbajnë filtra për ujë; paisja për tretman të lëngjeve në formë  të 

aparateve për tretmanin e lëngjeve, posaçërisht makina për kullim (kthjellim) për përdorim 

në trajtimin e lëngjeve në formë të ujit dhe ujrave laboratorike; aparate të cilat përdoren për 

dializë, osmozën reverzive dhe ultra filtrime për përdorim në industri, posaçërisht paisje për 

trajtimin e ujit në formë të njësive për osmozën reverzive ; njësitë për kondicionimin e ujit 

dhe ajrit; pjesë dhe vazhdime për tërë produktet e përmendura më sipër, posaçërisht paisjet 

për filtrimin e ujit në formë të njësive kartrigjë filtra; aparatet për parapastrim dhe pastrim, 

posaçërisht njësitë për pastrimin e ujit dhe ajrit; njësi, sisteme, aparate dhe instrumente për 

pastrimin e ujit dhe ajrit, posaçërisht pastruesit e ujit dhe ajrit; filtra për ujë dhe ajr për 

përdorim shtëpijak, kartrigjë për filtra për ujë dhe ajr, shtëpiza për filtra për ujë dhe ajr, të 

gjitha për filtrimin e produkteve nëpërmjet të zënjes (kapjes) dhe adsorbimit të grimcave të 

kontaminantëve  nga lëngjet; pakete të paratrajtimit, posaçërisht filtrat për ujë dhe mjetet 

për trajtimin e ujit në formë të paisjeve për apsorbim në formë membranash të bazuara në 

paisje jono-ndërruese (që ndërrojnë jonet) për eliminimin e grimcave të mëdhaja; kartigjë 

membrana për filtra për ndarjen e biomolekulave në prodhimtarinë biofarmaceutike ; 

paisjet për filtrim dhe pastrim, posaçërisht filtrat për ujë dhe ajr; filtrat për eliminimin e 

kontaminantëve nga uji  dhe ajri për përdorim shtëpijak; elemente për pastrim për 

eliminimin e kontaminantëve nga uji apo lëngjet, posaçërisht pastruesit e ujit; pjesë dhe 

vazhdime për tërë produktet e përmendura më sipër , posaçërisht elemente e lidhese për 

paisje për filtrimin e ujit, pipëza për paisjet për filtrim të ujit, tuba (gypa) të cilët janë pjesë 

e paisjeve dhe pompave për filtrim të ujit, të gjitha lidhëset e përmendura më sipër, pipëzat, 

tubat dhe pompat të cilat janë pjesë përbërëse dhe të cilat shiten si njësi së bashku me 

paisjet për pastrim të ujit.               

42  Sherbime të hulumtimit farmaceutik dhe biologjik, posaçërisht shërbime 

antiserumatike, duke përfshirë përgatitjen e imunogjenit, imunizimin dhe prodhimin, 

karakterizimin e antitrupave, pastrimin e antitrupave, paketimin e antitrupave, zhvillimi dhe 

selektimi i hibridomit, shërbime të kultivimit të indeve në kulturë duke u përshtatur   

kërkesave, zhvillimi dhe testimi i imunoassay-it, shërbime imunogjenitetit dhe vivariumit; 

prodhimi i antitrupave duke u përshtatur kërkesave; prodhimi i kulturave qelizore dhe  

produkteve bilogjike duke iu përshtatur kërkesave; hulumtimi dhe zhvillimi dhe projektimi 

i proceseve në lëminë e zhvillimit dhe prodhimit të barërave në industrinë farmaceutike dhe 

bioteknologjinë humane dhe animale; sherbime për dizajnimin dhe implementimin dhe 

validimin dhe trajnimin lidhur me krijimin dhe funksionimin e një procesi të prodhimit të 

barnave në industrinë farmaceutike dhe bioteknologji sikurse që është zhvillimi i procesit, 

porcesi i shkallëzimit, procesi i përzgjedhjes së mjeteve dhe paisjeve, furnizimi, instalimi, 

validimi, trainimi i operatorëve dhe operimi; sherbime shkencore dhe tekniologjike, 

posaçërsiht hulumtime dhe projektime në industrinë farmaceutike, kimike dhe ushqimore; 

sherbime të analizave dhe hulumtime industriale për industrinë farmaceutike, kimike dhe 

industrinë ushqimore.  
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(210) KS/M/ 2017/1439 

(220) 27/11/2017 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 

trading as SHARP CORPORATION 

a corporation organized and existing under 

the laws of Japan, Manufacturers and 

Merchants of, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, 

Sakai City, Osaka 590-8522, Japan, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Makina dhe aletet e makinave; motorët dhe motorë me djegie te brendshme  

(përveç automjeteve tokësore); makinat lidhëse dhe komponentët e transmisionit  (përveç 

automjeteve tokësore); mjetet bujqësore përveç atyre me operim të dorës; inkubatorët për 

vezë; makina automatike me monedhë; pastruesit vakum elektrikë për qëllime shtëpiake; 

pastruesit vakum elektrikë(me vetëlëvizje) përdorimi i sistemeve te kompjuterizuar cloud 

për qëllime shtëpiake; pastruesit vakum elektrikë(me vetëlëvizje) për qëllime shtëpiake; 

pastruesit vakum elektrikë (me vetëlëvizje), domethënë, robotët, përdorimi i sistemeve te 

kompjuterizuar cloud për mirëmbajtje shtëpiake me funksione gjeneruese ion; pastruesit 

vakum elektrikë (me vetëlëvizje), domethënë, robotët për mirëmbajtje shtëpiake; pastruesit 

vakum elektrikë për kolltuk (dyshek Japonez) për qëllime shtëpiake; makinat larëse 

elektrike për qëllime shtëpiake; makinat larëse elektrike me funksion te tharjes për qëllime 

shtëpiake; makinë larëse enësh për qëllime shtëpiake; makinat elektrike për lustrim me wax 

(dyllë) për qëllime shtëpiake; përpunuesit elektrik te ushqimeve për qëllime shtëpiake; 

makinat përzierëse për qëllime shtëpiake; bluesit elektrik te ushqimeve  për qëllime 

shtëpiake dhe industriale; prerësit-bluarsit elektrik te ushqimeve; prerësit-bluarsit e mishit; 

bluesit e mishit;makina elektrike për bërjen e lëngjeve për qëllime shtëpiake; makinë për 

bërjen e lëngjeve me shpejtësi të ngadalshme për përdorim shtëpiakë; shtypëse elektrike e 

frutave për qëllime shtëpiake ;pastruese elektrike me vakum për qëllime industriale; 

pastruesit automatik vakum (me vetëlëvizje) përdorimi i sistemeve te kompjuterizuar cloud 

për qëllime industriale; pastruesit automatik vakum (me vetëlëvizje) për qëllime industriale; 

pastruesit automatik vakum (me vetëlëvizje), domethënë, robotët, përdorimi i sistemeve te 

kompjuterizuar cloud për qëllime industriale me funksione gjeneruese ion; pastruesit 

automatik elektrik vakum(me vetëlëvizje) domethënë, robotët për qëllime industriale; 

pastruesit automatik vakum (me vetëlëvizje) domethënë, robotë për pastrimin e moduleve 

të celulave diellore; makinat pastruese elektrike për qëllime industriale; enëlarëse për 

qëllime industriale; nxjerrësit elektrik te lëngjeve; shtrydhëse elektrike e lëngjeve për 

qëllime industriale; makinat grill për perime; makinë përzierëse e ushqimeve për qëllime 

industriale; makina qëruese për ushqime për qëllime industriale; prerëset e ushqimeve; 

makina copëtuese dhe makina për prerje te hollë për qëllime industriale; makinat e 

përpunimit të ushqimit dhe përpunimit të pijeve;bularësit e kafesë përveç atyre me operim 

dore; makinat bluarës; makinat elektrike për lustrim me wax (dyllë) për qëllime industriale; 

robotë për transportin e bagazheve; ashensor; pajisje për heqjet statike makina me 

monedhë.                             
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8  Alete dhe vegla dore (me operim dore ); komplet i enëve;anësore krahu ; pajisje 

rroje;hekur elektriku për hekurosje; hekur elektrik me avull për hekurosje; shufër për 

derdhej apo hekurosje  të flokëve; shufër për dredhje te flokëve; drejtues i flokëve; stilizues 

i flokëve; makinë rroje; makinë rroje elektrike; pajisje elektrike për depilim  

9  Aparatura për mësimdhënie  dhe instrumente, shkencore,detare, analize, 

fotografike,kinematografike,optike, peshimit, matese, sinjalizuese, kontrolluese 

(mbikëqyrëse), jetëshpëtues; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për incizim, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet 

e incizimit; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale incizuese; mekanizma për 

aparatet qe  janë  funksionojnë  me monedhë, regjistrues për kesh (arkë), makina 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit për të dhëna, kompjuter, softuer; aparat shuarjen e zjarrit; 

zmadhues zëri; pajisje teatrale shtëpie; kufje; radio në internet; gramafon (disk rrotullues); 

marrësit televizivë LCD;  robot- në formë të telefonave të mençur; telefona te tjerë të 

mençur; telefonat celularë; telefonat të tjerë; pjesë dhe pajisje për telefona; kompjuter 

tabletë; tabelë portativ digjitale ndihmëse; orë digjitale portative ndihmese; ndihmëse 

digjitale portative; tabelë e bardhë e integruar; tabelë e bardhë interaktive, ; tabelë e bardhë 

e integruar me panel të prekjes, tabelë e bardhë interaktive me panel te prekjes; softuer 

aplikacione për telefona të mençur dhe tabletë digjital ndihmes; aplikacione tjera 

softuerike; aparatura tjera te telekomunikacionit; elektronike - të aplikuara në aparatura dhe 

pjesët e tyre; bateria; tela dhe kabllo elektrike; distrubutuesit elektrik dhe/ose makinerit 

kontrolluese dhe aparatura; robotët vetëlëvizës për monitorimin e sigurisë; robotët 

vetëlëvizës  monitorues për qëllime  e sigurie; robotët monitorues për qëllime sigurie; 

makina dhe instrumente  kontrolluese automatike nga temperatura dhe monitorimi i lëvizjes 

të ajrit të kondicionuar ose ngrirjes ose qëllimi i ngrirjes; rregulluesit e dritës për llambat; 

kontrolluesit e fuqis per llambat; makina dhe instrumente për matjen ose testimin e 

temperaturës, lagështisë dhe presionit atmosferik; kontrolluesit automatik te matjes dhe 

kontrolluesit automatik te matjes ne distanc, monitorimin dhe kontrollin për qëllime të 

klimatizimit; kamera per qëllime monitorimi; video kamera vëzhguese; aparatura kundër 

zjarrit dhe kundër vjedhjes; sendoret monitorues; aparatura monitoruese, elektrike; kamerat 

monitoruese me sensor lëvizës; incizueset e të dhënave për transmetimin dhe ruajtjen 

nëmës  pasjeve elektronike te memories dhe nëpërmjet wireless ( transmetim pa kabllo) ose 

kabllos; pranuesit e zërit; aparatura për transmetimin e zërit ose imazheve; aparatura për 

transmetimin zërit apo imazheve; aparatura për incizimin e zërit ose imazheve; aparatura 

paralajmëruese video kamerat për monitorimin e foshnjave ose sensorët; përkthyesit 

elektronik përmes zërit; përkthyesit elektronik; transportuesit e te dhënave  të para incizuara 

nëpërmjet  sistemeve të njohjes së zërit; instrumente për rigjenerimin e tingullit; 

altoparlantët; aparatet për regjistrimin e të dhënave kompjuterike; aparatura për procedimin 

e të dhënave; programe kompjuterike te shkarkueshme në përmjet internetit; programe 

kompjuterike(softuer te shkarkueshem); kompjuter dhe softuer kompjuterik; celulat 

modulare fotovoltaike; bateritë solare( me rreze dielli); aparaturat fotovoltaike dhe 

instalimet; pranuesit televiziv me përdorim të ekraneve paraqitëse si pasqyrë; monitorët me 

përdorim të ekraneve paraqitëse si pasqyrë; alarmet e sigurisë kundër hyrjes për dyer; 

alarmet e tymit; alarmet e rrjedhjes së ujit; alarmet kundër-vjedhjes; mekanizmat e mbylljes 

elektronike për kasaforta; kontrolluesit nga distanca për monitorimin të energjisë;vatmetër; 

konvertuesit e energjisë elektrike; aparatet për matjen e energjisë; detektorët e mikrobeve; 
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senzoret për mikrobe; matësit ose testuesit e  makinave dhe instrumenteve; pedometër; 

njehsorët; sendoret vibrues; video incizuesi  të tilla si disqe të para-incizuara dhe video 

kaseta; file muzikor të shkarkueshem; file të imazheve  të shkarkueshem; shkarkimi i 

tingujve ose imazheve; aplikacione softuerike për kompjuter për përkrahës portativ digjital; 

softuer kompjuterik për cloud kompjuterik (funksione kompjuterike); aplikacione 

softuerike; programe aplikative për telefonat e mençur me përdorim nëpër mjet wireless 

(komunikim pa tela ) rrjetit hapësinor  lokal për kontrollimin e pajisjeve elektrike në shtëpi; 

programe te shkarkueshme për lojëra për telefonat mobil; programe kompjuterike te 

lojërave te shkarkueshme nëpërmjet internetit; programe për lojëra portative me shfaqje të 

kristaleve të lëngëta të shkarkuar nëpërmjet internetit;  softuer kompjuterik te 

shkarkueshem; zile për telefona mobil të shkarkueshme; publikimet elektronike të 

shkarkueshme; publikimet elektronike; sendoret AGEs( produkte të përparuara të 

glicatimit); aparate të analizës së proteinave; aparatet e elektroforezës ; aparaturat 

absorbuese; aparatura me imazhe  fluoreshente; aparatura per analizen e dheut; peshore e 

banjos.         

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; masazh aparatet; aparatura, 

pajisje dhe artikuj për përkujdesjen  foshnjave; aparatura për aktivitet seksual, pajisjet dhe 

artikuj; aparaturat për  masazh të trupit; aparaturat për masazh të fytyrës. 

11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohëse, tharje, ventilim, 

furnizues uji dhe  aparatura për qëllime sanitare; gjeneratoret ion për qëllime shtëpiake; 

aparaturat për gjenerimin automatik të joneve (vetëlëvizës) për qëllime shtëpiake; 

aparaturat  për gjenerimin automatik të joneve (vetëlëvizës) për përdorim  sisteme në 

sistemet  cloud për qëllime shtëpiake; kondicionerët e ajrit për qëllime shtëpiake; pastruesit 

e ajrit për qëllime shtëpiake;  pajisje për largimin lagështisë nga ajri për qëllime shtëpiake; 

pajisje për mbajtjen lagështisë në ajër për qëllime shtëpiake; ventilatorët elektrik; 

ventilatorët elektrik të ventilimit; respirator(ventiluesit e kuzhinave); shporet elektrik; 

makina me shtypje ajri që kanë kondicionerë jon për qëllime të ajrit të kondicionimit; 

makinat elektrike me shtypje ajri per qellime te ajrit të kondicionuar; futon (dyshek 

japonez) tharës për qëllime shtëpiake; makinë tharëse elektrike e rrobave për qëllime 

shtëpiake; frigoriferë elektrike për qëllime shtëpiake; furrat me avull me super nxehje  për 

qëllime shtëpiake; furrat me avull super të nxehtë  që kanë funksion të furrave me 

mikrovalë për qëllime shtëpiake; furrat toster me avull me super nxehje për qëllime 

shtëpiake; furrat me mikrovalë; furrat elektrike; shporet elektromagnetikë me induksion për 

qëllime shtëpiake dhe industriale; grilla elektrik; shporet për ngrohje me ngrohës 

induksioni; sirtarët e sipërme te shporeteve dhe mikrovalëve; sirtarët për ngrohësit elektrik; 

ene elektrike për oriz për qëllime shtëpiake; toster elektrik; toster elektrik me furrë; tiganët 

elektrikë për skuqje; tiganët elektrikë për gatim; ene gatimi elektrike; ibrik elektrik jar; 

tenxhere e thellë elektrike; tigan elektrik ngrohës; avullues elektrik; bërsitë elektrik të   

kafes; bërsitë elektrik të sandviçit te nxehtë; ene gatimi elektrike për fryrje e ushqimeve; 

pajisje elektrike për bërjen  supës; pajisje elektrike për bërjen e jogurtit; makinat për bërjen 

e bukës; bërësit elektrik të çajit; urnë elektrike; tenxhere elektrike me presion; gjeneratorë 

jon për kapak, pastruesit e kapakëve; aparaturat elektrike me avull për fytyrë me përmbajtje 

te funksioneve gjeneruese jon; aparaturat elektrike për fytyrë me përmbajtje te funksioneve 

gjeneruese jon; tharëse flokësh për qëllime shtëpiake; pajisje shtëpiake elektrotermike për 
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qëllime bukurie ose sanitare; pajisje  të tjera shtëpiake elektrotermike; ndriçuesit- diodat 

emetuese[LED] instalime ndriçuese; llamba elektrike dhe aparatura te tjera ndriçuese; 

ndriçuese rruge me celula modulare solare(rreze dielli); kabina frigorifer për 

ekspozim;makina dhe aparatura ngrirës për qëllime industriale; ftohëse dhe/ose vitrina 

ngrirës; ibrik elektrik; ngrohës elektrik te ujit; plloça elektrike për qëllime industriale; 

berner(hedhes i flakës)  gazi për qellim industriale; ngrohës elektrik i gatimit per qëllime 

industriale; makinë tharëse e enëve për qëllime industrial; aparatura dezinfektues të enëve 

për qëllime industriale; aparatura të tharjes; aparatura për ngrohje të dyshemesë; 

kondicionerët e ajrit dhe aparaturat për ngrohje; aparaturat e ngrohjes elektrike; 

kondicionerët e ajrit për qëllime industriale; gjeneratorë jon për qëllime industriale; 

aparaturat për filtrimin e ujit; pastruesit e ujit; depozitë elektrik i ujit;depozitë elektrik i ujit 

të ngrohet; vaskë ngrohëse e ujit; aparaturë  elektrike dushi e përbërë nga një ngrohës uji 

dhe një dush koke; aparaturë  elektrike dushi e përbërë nga një ngrohës uji, dush koke dhe 

pompës; dush tualeti; aparate elektrike për ngrohje dhe tharje për banjo; aparate elektrike 

tharëse të banjos; aparate e ngrohjes dhe tharjes me gaz për banjo; aparate tharëse me gaz 

për banjo; depozitat elektrike të pijeve për qëllime shtëpiake; depozitat elektrike të pijeve 

me gaz qëllime industriale; depozitat elektrikë të pijeve qëllime industriale; njësi e stolie 

tualeti me larje curril; guacë tualeti; shtroj ose përdorime stilizues japoneze të guacave të 

tualetit; tharëse flokësh për qëllime industriale; bërsitë hipoklorit të lëngët të natriumit; 

jonizuesit elektrik të ujit për qëllime shtëpiake; jonizuesit elektrik të ujit.  

21  Ene kuzhine ose  shtëpiake dhe kontejnerët; krehër dhe sponga; brusha, me përjashtim 

të brushave te ngjyrave ; brusha-materialet bërës; artikuj për qëllime pastrimi; xhama të 

papërpunuara ose gjysmë të përpunuara, përveç xhamave të ndërtimit; qelqe, enë prej 

argjile dhe porcelani dhe; bordet elektrike hekurosje; dërrasa elektrike për hekurosje. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1440 

(220) 29/11/2017 

(731) Ningbo Genin Industrial Co., Ltd. 

Room 536, Bld. 5, No. 22 Henghe Road, 

Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province, 

China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Koka shpimi [pjesë makinerish]; Makineri shpimi; Sharra [makineri]; Makineri 

dhe aparatura për lustrim [elektrike]; Makineri prerëse; Sharra me zinxhirë; Vegla që 

mbahen në dorë, ndryshe nga ata që vihen në veprim në dorë; Çekiçë elektrikë; Gjeneratorë 

të rrymës elektrike; Makineri saldimi, elektrike; Makineri prerëse bari [makineri]; Makineri 

për spërkatje; Makineri larëse me presion të lartë; Pompa [makineri]; Makineri të ajrit të 

kompresuar  

8  Vegla dore, që vihen në veprim në dorë; Lima; Prerësa tubash [vegla dore]; Çekiçë 

[vegla dore]; Çelësa anglezë [vegla dore]; Sëpata; Zhveshës telash elektrikë [vegla dore]; 

Pinca; Sharra [vegla dore]; kaçavida, jo-elektrike; Grabuja [vegla dore]; Gërshërë për 
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krasitje; Vegla të kopshtarit, që vihen në veprim me dorë; Thika për punë të imëta [bisturi]; 

Krikë për ngritje, që vihen në operim me dorë.  

9  Peshore; Helmeta mbrojtëse; Vizore [instrumenta matës]; Pajisje mbrojtje për personelin 

të përdorura kundra aksidenteve; Priza, portollamba dhe kontakte të tjera [lidhësa 

elektrikë]; Maska mbrojtëse; Kalibra; Ngarkuesa rryme për bateri elektrike; Bateri, 

elektrike; Nivele [instrumenta për përcaktimin e horizontit]; Metra; Shndërruesa 

[elektriciteti]; Teleskopë;  Trekëndësha paralajmërues për difekt të automjetit; Xhama 

kundër shkëlqimit verbues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1441 

(220) 29/11/2017 

(731) Wal-Mart Stores, Inc. 

702 S.W. 8th Street, Bentonville, Arkansas, 

USA 72716, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  WALMART 

 

 
     

 

(511) 35  Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim 

dyqanesh të mëdha me shumëllojshmëri mallrash; menaxhim tregu; menaxhim dhe 

funksionim të tregjeve të mëdha; promovim shitjesh për të tjetër, agjenci import-ekporti, 

marrëdhenie me publikun, publicitet me postën direkte, përhapje të materialeve për 

publicitet, analiza kosto-çmim, studime dhe kërkime tregu, shpërndarje mostrash mallrash, 

demonstrim mallrash, kërkime biznesi, prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllim të shitjes me pakicë, përpunim administrativ të urdhërave të blerjes; informacion 

biznezi; ofrim të një vendi tregtimi në linjë për blerësa dhe shitësa të mallrave dhe 

shërbimeve; konsulencë në menaxhim personeli; shërbime rilokimi për biznese; shërbime 

sekretarie, mbajtje llogarie, dhënie me qira të makinave automatike shitëse, kërkime 

sponsorizimi; dhënie me qira të stendave për shitje; shërbime të listës së dëshirave; 

shërbime të listës së dëshirave në linjë; shërbime të shitjes me pakicë, të shitjes me shumicë 

dhe në linjë të lidhura me: pjesë, pjesë rezervë dhe aksesorë për automobilë, produkte të 

dyqanit të bukës, produkte sallamerie, produkte ushqimore , pije alkolike dhe jo-alkolike, 

përgatitje farmaceutike, veterinare dhe higjenike, pajisje mjeksore, syze, syze dielli dhe 

lente kontakti, pajisje elektrike dhe elektronike, mobilje për ambjente të brendshme dhe të 

jashtme, dekor shtëpie, lodra, mallra sportivë, rekreacioni në natyrë, produkte kujdesi 

personal, të shëndetit dhe bukurisë, gjëra të domosdoshme për shtëpi, veshje, këpucë-

sandale, kapele, produkte kujdesi për oborr, kopsht, lëndina dhe peisazhe, produkte për 

gatim në grillë, regjistrime argëtimi, lojra video, libra dhe publikime, instrumenta 

muzikorë, pajisje zyre, furnizime arti dhe zejtarie, furnizime për pushim dhe festim, artikuj 

argjendarie, produkte për kafshë shoqëruese.  

36  Sigurim; çështje financiare; çështje monetare; shërbime konsulence dhe këshillimi 

financiar; çështje me pasuri të patundshme; shërbime bankare; menaxhim pasurish të 

patundshme; mbledhje fondesh bamirësie  
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(210) KS/M/ 2017/1442 

(220) 29/11/2017 

(731) Wal-Mart Stores, Inc. 

702 S.W. 8th Street, Bentonville, Arkansas, 

USA 72716, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  SAM’S CLUB 

 

 
     

 

(511) 35  Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim 

dyqanesh të mëdha me shumëllojshmëri mallrash; menaxhim tregu; menaxhim dhe 

funksionim të tregjeve të mëdha; promovim shitjesh për të tjetër, agjenci import-ekporti, 

marrëdhenie me publikun, publicitet me postën direkte, përhapje të materialeve për 

publicitet, analiza kosto-çmim, studime dhe kërkime tregu, shpërndarje mostrash mallrash, 

demonstrim mallrash, kërkime biznesi, prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllim të shitjes me pakicë, përpunim administrativ të urdhërave të blerjes; informacion 

biznezi; ofrim të një vendi tregtimi në linjë për blerësa dhe shitësa të mallrave dhe 

shërbimeve; konsulencë në menaxhim personeli; shërbime rilokimi për biznese; shërbime 

sekretarie, mbajtje llogarie, dhënie me qira të makinave automatike shitëse, kërkime 

sponsorizimi; dhënie me qira të stendave për shitje; shërbime të listës së dëshirave; 

shërbime të listës së dëshirave në linjë; shërbime të shitjes me pakicë, të shitjes me shumicë 

dhe në linjë të lidhura me: pjesë, pjesë rezervë dhe aksesorë për automobilë, produkte të 

dyqanit të bukës, produkte sallamerie, produkte ushqimore , pije alkolike dhe jo-alkolike, 

përgatitje farmaceutike, veterinare dhe higjenike, pajisje mjeksore, syze, syze dielli dhe 

lente kontakti, pajisje elektrike dhe elektronike, mobilje për ambjente të brendshme dhe të 

jashtme, dekor shtëpie, lodra, mallra sportivë, rekreacioni në natyrë, produkte kujdesi 

personal, të shëndetit dhe bukurisë, gjëra të domosdoshme për shtëpi, veshje, këpucë-

sandale, kapele, produkte kujdesi për oborr, kopsht, lëndina dhe peisazhe, produkte për 

gatim në grillë, regjistrime argëtimi, lojra video, libra dhe publikime, instrumenta 

muzikorë, pajisje zyre, furnizime arti dhe zejtarie, furnizime për pushim dhe festim, artikuj 

argjendarie, produkte për kafshë shoqëruese.  

36  Sigurim; çështje financiare; çështje monetare; shërbime konsulence dhe këshillimi 

financiar; çështje me pasuri të patundshme; shërbime bankare; menaxhim pasurish të 

patundshme; mbledhje fondesh bamirësie  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1443 

(220) 29/11/2017 

(300) M1701938  14/06/2017  HU 

(731) Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft.; Budapes Kőér u. 2/A. B. Ep. 

II-V. 1103, HU 

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

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

Prishtinë 

(540)  WIZZ 
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(511) 10  Kufje  

16  Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura;  

18  Bagazhe; bagazhe udhëtimi  

20  Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 

mbështetje të qafës  

24  Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati  

25  Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi.  

28  Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive  

35  Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 

Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.  

36  shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;  

39  Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 

transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 

parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave 

41  Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i pilotit 

dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve  

43  Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime.    
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(210) KS/M/ 2017/1444 

(220) 29/11/2017 

(300) M1701939  14/06/2017  HU 

(731) Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft.;  Budapes Kőér u. 2/A. B. Ep. 

II-V. 1103, HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   WIZZAIR                 

 

 
     

 

(511) 10  Kufje  

16  Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura  

18  Bagazhe; bagazhe udhëtimi;  

20  Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 

mbështetje të qafës.  

24  Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati.   

25  Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi  

28  Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive  

35  Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 

Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.  

36  shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;  

39  Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 

transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 

parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave  

41  Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i pilotit 

dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve.  
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43  Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1445 

(220) 29/11/2017 

(300) M1701940  14/06/2017  HU 

(731) Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft .; Budapes Kőér u. 2/A. B. Ep. 

II-V. 1103, HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Kufje  

16  Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura;  

18  Bagazhe; bagazhe udhëtimi;  

20  Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 

mbështetje të qafës  

24  Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati.   

25  Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi  

28  Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive.  

35  Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 

Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.  

36  shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;  

39  Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 
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transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 

parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave.  

41  Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i pilotit 

dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve.  

43  Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime.    

 
 

(210) KS/M/ 2017/1446 

(220) 29/11/2017 

(300) M1701941  14/06/2017  HU 

(731) Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft Kőér u. 2/A. B. Ep. II-V. 1103, 

HU 

(591) PINK , VIOLET 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Kufje  

16  Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura;  

18  Bagazhe; bagazhe udhëtimi;  

20  Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 

mbështetje të qafës  

24  Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati.   

25  Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi  

28  . Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive.  

35  Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 
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Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.  

36  shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;  

39  Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 

transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 

parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave  

41  Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i pilotit 

dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve.  

43  Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1447 

(220) 29/11/2017 

(300) M1701942  14/06/2017  HU 

(731) Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft.; Kőér u. 2/A. B. Ep. II-V. 

1103, HU 

(591) PINK, VIOLET 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  Kufje  

16  Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura  

18  Bagazhe; bagazhe udhëtimi;  

20  Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 

mbështetje të qafës  
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24  Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati.   

25  Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi  

28  Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive  

35  Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 

Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.  

36  shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;  

39  Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 

transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 

parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave.  

41  Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i pilotit 

dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve.  

43  Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime.   

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1448 

(220) 30/11/2017 

(731) Energetix GmbH & Co. KG 

Franz-Kirsten-Strasse 1, 55411 Bingen, 

Germany, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  INJA 

 

 
     

 

(511) 5  shtojcat e ushqimit  
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(210) KS/M/ 2017/1449 

(220) 30/11/2017 

(731) DAFI-COMPANY Sh.p.k 

HOTEL AFA Rr. Ali Kelmendi,  nr.15 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Kastrati DAFI-COMNY Sh.p.k 

HOTEL AFA rr. Ali Kelmendi,  nr.15 

10000 Prishtinë, Kosovë. 

 

 
 

(540)  HOTEL AFA 

 

 
     

 

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

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

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; konserva mishi, peshku, pemësh dhe 

perimesh; pije të përziera qumështi (me dominim të qumështit); desertë jogurti dhe ushqime 

të fermentuara perimesh  

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  

43  Shërbime strehimi në hotele, rezervime strehimi të përkohshëm; rezervime hoteli, 

rezervimet online të hoteleve për të tjerët;dhënie me qira e sallave të takimeve dhe të 

mbledhjeve; dhënie me qira e strehimeve të përkohshme; shërbime bar-kafe e restorante; 

kafene; shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe të pijeve; pajisje të terrenit për kampingje;  

sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; kampingjet e 

pushimeve; restorante për ushqime te shpejt; restorante vetë shërbyese; dhënia me qira e 

karrigeve dhe tavolinave 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1450 

(220) 30/11/2017 

(731) DAFI-COMPANY Sh.p.k 

HOTEL AFA Adresa: Rr. Ali Kelmendi,  

nr.15 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Kastrati DAFI-COMPANY 

Sh.p.k HOTEL AFA Adresa: Rr. Ali 

Kelmendi,  nr.15 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  AFA 

 

 
     

 

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

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

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; konserva mishi, peshku, pemësh dhe 

perimesh; pije të përziera qumështi (me dominim të qumështit); desertë jogurti dhe ushqime 

të fermentuara perimesh;   
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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  

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  

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

veturë  

43  Shërbime strehimi në hotele, rezervime strehimi të përkohshëm; rezervime hoteli, 

rezervimet online të hoteleve për të tjerët;dhënie me qira e sallave të takimeve dhe të 

mbledhjeve; dhënie me qira e strehimeve të përkohshme; shërbime bar-kafe e restorante; 

kafene; shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe të pijeve; pajisje të terrenit për kampingje; 

sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; kampingjet e 

pushimeve; restorante për ushqime te shpejt; restorante vetë shërbyese; dhënia me qira e 

karrigeve dhe tavolinave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1451 

(220) 30/11/2017 

(731) DAFI-COMPANY Sh.p.k 

HOTEL AFA Adresa: Rr. Ali Kelmendi,  

nr.15 10000 Prishtinë, KS 

(591) ari dhe kafe 

(740)  Visar Kastrati DAFI-COMPANY 

Sh.p.k HOTEL AFA Adresa: Rr. Ali 

Kelmendi,  nr.15 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; konserva mishi, peshku, pemësh dhe 

perimesh; pije të përziera qumështi (me dominim të qumështit); desertë jogurti dhe ushqime 

të fermentuara perimesh  

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  

43  Shërbime strehimi në hotele, rezervime strehimi të përkohshëm; rezervime hoteli, 

rezervimet online të hoteleve për të tjerët;dhënie me qira e sallave të takimeve dhe të 

mbledhjeve; dhënie me qira e strehimeve të përkohshme; shërbime bar-kafe e restorante; 

kafene; shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe të pijeve; pajisje të terrenit për kampingje;  

sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; kampingjet e 

pushimeve; restorante për ushqime te shpejt; restorante vetë shërbyese; dhënia me qira e 

karrigeve dhe tavolinave 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1452 

(220) 30/11/2017 

(731) Bayer Intellectual Property GmbH  

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim an 

Rhein, Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  PREVANTIL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate veterinare, shtojca ushqimore për kafshë që përdoren për qëllime 

mjekësore, preparate me vitamina dhe shtojca me minerale për kafshë”.   

31  ''Ushqime për kafshë dhe shtojca ushqimore për kafshë (që janë të përfshira në klasën 

31).''  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1453 

(220) 30/11/2017 

(731) Mavic S.a r.l. 19, rue du Commerce 

1351, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 25  Veshje, këpucë; kapelë; T-këmishë; Polo këmishë, Triko; triko me kapuc; 

Xhaketa [veshje], xhaketë bluza; Kësula [kapelë]; Shallë; Shirit koke [veshje]; Maansheta; 

Kostume; Rripa [veshje]; Rroba të brendshme; Corape; Kominoshë; Doreza [veshje].   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1454 

(220) 01/12/2017 

(731) Naser Abazi D.P.Z “KEPA” 

Republika e Kosovës, Graqanicë, 

Llapllasellë , KS 

(591) e kuqe, e hirit  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Shërbime të riparimit që do të thotë, shërbimet që kanë për qëllim të kthyejnë 

ndonjë objekt në gjendje të rregullt pas përdorimit, dëmtimit, keqësimit, apo shkatërrimit te 

pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ose objekti tjetër që është dëmtuar i cili pritet të kthehet 

në gjendjen origjinale)  

40  Shërbime në lidhje me transformimin e një objekti ose substance dhe çfardo procesi që 

përfshin ndryshim në karakteristikat esenciale; rrjedhimisht,  një shërbim i mirëmbajtjes i 

cili veçse përfshihet në klasën 37, do të përfshihet në klasën 40 në rast se përmban një 

ndryshim të tillë (p.sh. kromimin e mbrojtëseve të automjeteve).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1455 

(220) 01/12/2017 

(731) Naser Abazi D.P.Z “Kepa” 

Republika e Kosovës, Graqanicë, 

Llapllasellë, KS 

 

 
 

(540)  Kepa 
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(511) 37  Shërbime të riparimit që do të thotë, shërbimet që kanë për qëllim të kthyejnë 

ndonjë objekt në gjendje të rregullt pas përdorimit, dëmtimit, keqësimit, apo shkatërrimit te 

pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ose objekti tjetër që është dëmtuar i cili pritet të kthehet 

në gjendjen origjinale)  

40  Shërbime në lidhje me transformimin e një objekti ose substance dhe çfardo procesi që 

përfshin ndryshim në karakteristikat esenciale; rrjedhimisht,  një shërbim i mirëmbajtjes i 

cili veçse përfshihet në klasën 37, do të përfshihet në klasën 40 në rast se përmban një 

ndryshim të tillë (p.sh. kromimin e mbrojtëseve të automjeteve).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1456 

(220) 01/12/2017 

(731) Naser Abazi D.P.Z “Kepa” 

Republika e Kosovës, Graqanicë, 

Llapllasellë, KS 

 
 

(540)  KEPA 

Auto Service 

 

 

 
     

 

(511) 37  Shërbime të riparimit që do të thotë, shërbimet që kanë për qëllim të kthyejnë 

ndonjë objekt në gjendje të rregullt pas përdorimit, dëmtimit, keqësimit, apo shkatërrimit te 

pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ose objekti tjetër që është dëmtuar i cili pritet të kthehet 

në gjendjen origjinale)  

40  Shërbime në lidhje me transformimin e një objekti ose substance dhe çfardo procesi që 

përfshin ndryshim në karakteristikat esenciale; rrjedhimisht,  një shërbim i mirëmbajtjes i 

cili veçse përfshihet në klasën 37, do të përfshihet në klasën 40 në rast se përmban një 

ndryshim të tillë (p.sh. kromimin e mbrojtëseve të automjeteve). 

 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1457 

(220) 01/12/2017 

(300) 87/517,388  06/07/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  SAFLENTO 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 
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vaksina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1458 

(220) 01/12/2017 

(731) Ibrahim Hamadi MEZIAD, 

19, "Goliam Bratan" Str.,   

1618 Sofia, BG 

(591) KUQE E BARDHE, ZEZE, DHE 

BLUE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje, mbathje (këpucë), mbulesa koke (kapela)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1459 

(220) 04/12/2017 

(300) 87/474,486  04/06/2017  US 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  MUSICKIT 

 

 
     

 

(511) 9  Softuerë kompjuterik që përdoret për zhvillimin e softuer aplikacioneve tjera; 

softuerë për zhvillimin e aplikacioneve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1460 

(220) 05/12/2017 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Vjollce, Rozë, Kaltër dhe 

Verdhë. 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 
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preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; 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.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime; Peceta 

bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Peceta prej letre dhe celuloze Bebesh një 

përdorimesh, Peceta prej letre për heqjen e tualetit, Peceta prej letre Tavoline , Peceta 

tavoline prej letre, Pelena Bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena bebesh 

prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-mbathje Bebe prej letre ose celuloze, një 

përdorimesh, Pelena-mbathje Për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-

mbathje për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1461 

(220) 05/12/2017 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Vjollce, Rozë, Kaltër dhe 

Verdhë. 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 
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malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; 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.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera;materiali i shtypur, materiali për libërlidhje;letër shkrimi;ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake;materialet e artistëve;furçat e bojës,;makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës 

(përveç mobilieve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve);materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera);shkronjat tipografike;blloqet 

tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, facoleta 

dhe fshirës kozmetike;pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara gjithashtu 

nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;Peceta bebesh prej letre 

dhe celuloze, një përdorimesh, Peceta prej letre dhe celuloze Bebesh një përdorimesh, 

Peceta prej letre për heqjen e tualetit, Peceta prej letre Tavoline , Peceta tavoline prej letre, 

Pelena Bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena bebesh prej letre dhe 

celuloze, një përdorimesh, Pelena-mbathje Bebe prej letre ose celuloze, një përdorimesh, 

Pelena-mbathje Për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-mbathje për bebe 

prej letre dhe celuloze, një përdorimesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1462 

(220) 05/12/2017 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Vjollce, Rozë, Kaltër dhe 

Verdhë 

(740)  Dardan Shala  Kompleksi Avalla 1/A 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

5  Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; 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; 
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dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime; Peceta 

bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Peceta prej letre dhe celuloze Bebesh një 

përdorimesh, Peceta prej letre për heqjen e tualetit, Peceta prej letre Tavoline , Peceta 

tavoline prej letre, Pelena Bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena bebesh 

prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-mbathje Bebe prej letre ose celuloze, një 

përdorimesh, Pelena-mbathje Për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-

mbathje për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1463 

(220) 05/12/2017 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) E Bardhë, e Verdhë, e Zezë dhe Kafe 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 
 

(540)  PO! 

 

 

     

 

(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  
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(210) KS/M/ 2017/1464 

(220) 05/12/2017 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) E Bardhë, e Verdhë dhe Kafe 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine, 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  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1465 

(220) 05/12/2017 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(740)  Dardan Shala  

Soliteri Avalla P+12  
 

(540)  PO 

 

 
     

 

(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.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1466 

(220) 05/12/2017 

(731) “ ESSI “  Sh.p.K Llapushnik – 

Gllogovc, KS 

(740)  Bujar Krasniqi Llapushnik – 

Gllogovc 
 

(540)   
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(511) 24  tekstilet dhe artikuj tekstili të përfshira në klasa të tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1467 

(220) 05/12/2017 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

(591) E KUQE E VERDHE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara, prodhime me bazë prej 

patates, përkatësisht çipsa prej patateve dhe pire prej patateve.    

35  Shitja me shumicë  dhe pakicë e frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara , 

çipsave dhe pirëve prej patates  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1468 

(220) 05/12/2017 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara, prodhime me bazë prej 

patates, përkatësisht çipsa prej patateve dhe pire prej patateve  

35  Shitja me shumicë  dhe pakicë e frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara , 

çipsave dhe pirëve prej patates  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1469 

(220) 05/12/2017 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

(591) e kuqe e verdhe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Patate të skuqura , përkatësisht çipsa prej patateve   

35  Shitja me shumicë  dhe pakicë e çipsave prej patateve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1470 

(220) 05/12/2017 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

(591) e kuqe e verdhe , kafe e erret, kafe e 

ndrritshme , gjelbert  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara, prodhime me bazë prej 

patates, përkatësisht pire prej patateve  

35  Shitja me shumicë  dhe pakicë e frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara , 

pirëve prej patates  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1472 

(220) 06/12/2017 

(731) Izet Morina, Mentor Spahiu  Rr. 

L’Keni i Hasit, Arbanë, Prizren, Kosovë 

20000, KS 

(740)  Izet Morina Rr. L’Keni i Hasit, 

Arbanë, Prizren, Kosovë 20000 
 

(540)  PLISI FILM 

 

 
     

 

(511) 41  Prodhim filmash, përveç filmave reklamues.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1473 

(220) 06/12/2017 

(731) Izet Morina, Mentor Spahiu  

Rr. L’Keni i Hasit, Arbanë, Prizren, Kosovë 

20000, KS 

(591) BARDH DHE ZI 

(740)  Izet Morina Rr. L’Keni i Hasit, 

Arbanë, Prizren, Kosovë 20000 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Prodhim filmash, përveç filmave reklamues.  
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(210) KS/M/ 2017/1474 

(220) 06/12/2017 

(731) Raiffeisen Bank International AG 

An Stadtpark 9 A-1030 Wien, AT 

(591) e verdhe e zeze 

(740)  Ahmet Hasolli  

Mujo Ulqinaku 5/1, Qyteza Pejton, 10000 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1475 

(220) 06/12/2017 

(731) Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House  4 Temple Place London  

WC2R 2PG, UK 

(591) Ngjyre hiri, e zeze, dhe e bardhe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; makina 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani për qëllime të ngrohjes.   
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(210) KS/M/ 2017/1476 

(220) 06/12/2017 

(731) DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi 

Bölgesi Dağıstan Caddesi No.11 Sincan 

06930  Ankara / , TR 

(591) E kuqe, dhe e bardhe 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte 

nga drithërat; bukë; pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, pluhur për 

ushqim; krip, mustardë; uthull, salcë (me erëza); erëza, akull; 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2017/1477 

(220) 07/12/2017 

(731)   N.T.P,,UNION CO,,shpk 

Çakllavicë/Prishtinë, KS 

(591) E BARDHE E KALTERT 

(740)  Shaban Ismajli NTSH ,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta për dhëmbë  

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 
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(210) KS/M/ 2017/1478 

(220) 07/12/2017 

(731) N.T.P,,UNION CO,,shpk 

Çakllavicë/Prishtinë, KS 

(591) E BADHE E KALTERT  

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta për dhëmbë.  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1479 

(220) 07/12/2017 

(300) 073168  25/08/2017  JM 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(591)  pembe, kalter, e hiri, e bardhe, e 

portokallte, e verdhe, e kuqe dhe e gjelbert.  

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

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

dorë;kompjuter 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;ora të mënçura (smartuaç);syze të mënçura;unaza të 

mënçura;përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen;byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse];lexues elektronik të librave;softuer kompjuterik;softuer kompjuterik për instalimin, 

konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që 
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mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit;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, televizione, 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, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues;aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik;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 instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues;ekrane, syza, kontrollorë 

dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar);syze 3D;syze;syze dielli;lenta për 

syze;xham optik;mallra optike;aparate dhe instrumente optike;kamera;blica për 

kamera;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;ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në board për 

automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, 

stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen 

përmes zërit;sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS);instrumente navigimi;aparate 

navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të instrumenteve];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 të instalimit e konfigurimit, 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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 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 mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi;ekrane ndërvepruese me prekje;ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 
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e video pllejerë dhe incizues;shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura;pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e 

konfigurimit;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;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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1481 

(220) 08/12/2017 

(731) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA  (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.),a corporation organized and existing 

under the laws of Japan, Manufacturers and 

Merchants of, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, 

Tokyo, JP 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ENSPRYNG 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1482 

(220) 08/12/2017 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 

(540)   JAKAVI 
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(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1483 

(220) 08/12/2017 

(731) De Sede AG Oberes Zelgli 2, 5313 

Klingnau, Switzerland, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë, lëkurë kafshësh, gëzof; sëndukë dhe torba udhëtimi; çanta; takëme 

kuajsh; të gjitha mallrat e lartpërmendura me origjinë zvicerane  

20  Mobilie, duke përfshirë mobiliet e veshura, divanet, shtretërit, tavolinat, karriget, 

dyshekët, jastekët, tapiceri; të gjitha mallrat e lartpërmendura me origjinë zvicerane.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1484 

(220) 08/12/2017 

(731) Nelt co.DOO Beograd 

Maršala Tita 206, 11272 Dobanovci, , RS 

(591) E kaltër, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shpallje; udhëheqje punësh; administrim pune; punë zyresh.  

39  Shërbime të cilat ofrohen gjatë transportit të mallrave nga një vend në tjetrin (me çfardo 

lloj mjeti transportues); shërbime shpedicioni dhe shërbime të magazinimit me qëllim të 

ruajtjes ose sigurimit të mallit.  

43  Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm  
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(210) KS/M/ 2017/1485 

(220) 08/12/2017 

(300) 073169  25/08/2017  JM 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(591) e hiri, e kaltert, e portokallte dhe e 

gjelbert.  

(740)  Nora Makolli -SDP KOSOVE 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

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

kompjuter 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; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; 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, televizione, 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, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; 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 instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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 
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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; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; 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 të instalimit e konfigurimit, 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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 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 mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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; 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 
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dhe të kontrolluar nga distanca për automjete  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1486 

(220) 11/12/2017 

(731) Stonecastle Vineyards & Winery 

L.L.C. Bërnjakë p.n. 21000 Rahoveci, 

Kosova, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  OLD CASTLE 

 

 
     

 

(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  

33  Verërat; pijet e forta alkoolike dhe likeret.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1487 

(220) 11/12/2017 

(731) Stonecastle Vineyards & Winery 

L.L.C. Bërnjakë p.n. 21000 Rahoveci, 

Kosova, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(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  

33  Verërat; pijet e forta alkoolike dhe likeret.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1488 

(220) 11/12/2017 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop  

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LAUNCHPAD 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer për qasje, organizim dhe menaxhim të aplikacioneve të shumta softuerike, 

të shitur si një komponent integral i sistemit operativ kompjuterik dhe softuerit të ndërfaqes 
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së përdoruesit grafik.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1489 

(220) 11/12/2017 

(731) DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426 Japan, JP 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet dhe substancat farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1490 

(220) 12/12/2017 

(300) 87/517,393  06/07/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C. 

 

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

(540)  SOLDUXTRI 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1491 

(220) 12/12/2017 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

(591) e kuqe, gjelbert, e verdhe, kafe 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Patate të skuqura , përkatësisht çipsa prej patateve   

35  Shitja me shumicë  dhe pakicë e çipsa prej patateve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1492 

(220) 12/12/2017 

(300) 30 2017 107 537.9  27/07/2017  DE 

(731) Dr. Michael Gordon 

Wesendonkstrasse 35, 81925 München, DE 

Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  Taycan 

 

 
     

 

(511) 12  Automjete dhe pjesët e tyre  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1493 

(220) 12/12/2017 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  CHIPSY FOOTBALL 

EMOTIONS 

 

 
     

 

(511) 29  Ushqim i shpejtë nga patatet”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1494 

(220) 13/12/2017 

(731) Nimon Gecaj, Elena Sh.p.k, 

Nene Tereza Nr. 20, Gjakove,, KS 

 
 

(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/ 2017/1495 

(220) 13/12/2017 

(731) Nimon Gecaj, Elena Sh.p.k, 

Nene Tereza Nr. 20, Gjakove, KS 

(591) E Bardhe, E zeze dhe ngjyre Ari 
 

(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/ 2017/1496 

(220) 13/12/2017 

(731) ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ALBUS 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje;preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje;sapun jo mjekësore;parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore;pastë dhëmbësh jo mjekësore  

5  Preparate mjekësore;preparate farmaceutike për qëllime mjekësore;leukoplaste, materiale 

për lidhje;material për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuesit;preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1497 

(220) 13/12/2017 

(731) ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë  

(540 

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje;preparate për pastrim, 
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shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje;sapun jo mjekësore;parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore;pastë dhëmbësh jo mjekësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1498 

(220) 13/12/2017 

(731) ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PEGA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje; preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapun jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; pastë dhëmbësh jo mjekësore.  

5  Dezinfektuesit, pelena për bebe, pecetat sanitare, shami letre me losione farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1499 

(220) 13/12/2017 

(731) ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapun jo mjekësore.  

5  Sapun antibakterial, sapun dizinfektues, sapun mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1500 

(220) 13/12/2017 

(731) ALBUS AD NOVI SAD 

rivrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TAŠ 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje; preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapun jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë, 
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kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; pastë dhëmbësh jo mjekësore.  

5  Dezinfektuesit;pecetat sanitare;shami letre me losione sanitare dhe/ose farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1501 

(220) 13/12/2017 

(731) ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad,, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  PALMIRA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje; preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapun jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; pastë dhëmbësh jo mjekësore  

5  Dezinfektuesit;pecetat sanitare;shami letre me losione sanitare dhe/ose farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1502 

(220) 13/12/2017 

(731) ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  BOHOR 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje; preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapun jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; pastë dhëmbësh jo mjekësore.  

5  Dezinfektuesit;pecetat sanitare;shami letre me losione sanitare dhe/ose farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1503 

(220) 14/12/2017 

(731) AS "mogo Rruga Skanstes 50, Riga, 

LV-1013, Letoni, KS 

(591) Ngjyra e gjelbërt dhe e kaltër 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Çështjet financiare;Shërbimet e financimit;Lizing financiar;Financimi i blerjes-

dhenies me qira (Lease-purchase financing);Huamarrje kundrejt titujve (Lending against 

security);Kredi [financim];Financimi i huave;Financimi i blerjes-marrjes me qera (Hire-

purchase financing).  
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(210) KS/M/ 2017/1504 

(220) 14/12/2017 

(731) AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV 

EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA 

A.Ş. BAKIR VE PIRINC SAN. SIT. 

KARANFIL CAD. NO.1 BEYLIKDUZU, 

ISTANBUL, TR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  clarixx 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate per zbardhim dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata qe përdoren 

në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues i rrobave, zbutës të 

rrobave për përdorim ne larje, heqës të njollave, detergjentë për pjatalarëse. 

Parfume;kozmetike jo mjekësore;parfume;deodorantët për përdorim personal dhe kafshë. 

Sapune. Preparate per kujdes dentar: pasta per dhembe, shkelqyes dhembesh, preparatet per 

për zbardhjen e dhëmbëve, shperlars të gojës, jo për qëllime mjekësore. Preparate 

gërryese;rroba zmerile;zumpara;gure shtufi;pasta gërryese. Preparate lustruese për lëkurë, 

vinil, metal dhe dru, lustruese dhe krem për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyll për lustrim.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1505 

(220) 14/12/2017 

(731) AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV 

EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA 

A.Ş.  BAKIR VE PIRINC SAN. SIT. 

KARANFIL CAD. NO.1 BEYLIKDUZU, 

ISTANBUL, TR 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  Mommycare 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate per zbardhim dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata qe përdoren 

në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues i rrobave, zbutës të 

rrobave për përdorim ne larje, heqës të njollave, detergjentë për pjatalarëse. 

Parfume;kozmetike jo mjekësore;parfume;deodorantët për përdorim personal dhe kafshë. 

Sapune. Preparate per kujdes dentar: pasta per dhembe, shkelqyes dhembesh, preparatet per 

për zbardhjen e dhëmbëve, shperlars të gojës, jo për qëllime mjekësore. Preparate 

gërryese;rroba zmerile;zumpara;gure shtufi;pasta gërryese. Preparate lustruese për lëkurë, 

vinil, metal dhe dru, lustruese dhe krem për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyll për lustrim.  
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(210) KS/M/ 2017/1507 

(220) 14/12/2017 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC  

Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

(591) e zezë 

(740)  Arben AVDIU, ''ANA'' SH.P.K.  

Lagja Spitalit rr.''Malush Kosova'' ,10000  

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare, puro, duhani, duhani i papërpunuar dhe i prodhuar, artikujt e 

duhanpirësve, shkrebsa, ndezës për duhanpirësit, çantat e purove, çanta (cigare), duhan që 

përtypët, cigarlluk, filtra (cigare), kuti për shkrepsa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1508 

(220) 15/12/2017 

(731) ''SAKI, Masoud'' Grossmannstraβe 88 

20539 Hamburg, Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Fruta të thara, peceni orevi.   

30  Oriz, çaj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1509 

(220) 15/12/2017 

(731) SARAJEVA STEAK HOUSE sh.p.k. 

Rr. Luan Haradinaj nr. 32, 10000 Prishtinë,, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  SARAJEVA STEAK HOUSE 

 

 
     

 

(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; akull.  

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 
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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  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.  

37  Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi.  

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.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1510 

(220) 18/12/2017 

(300) 87/517,398  06/07/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

(540)  ZONDUTRIZ 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1513 

(220) 18/12/2017 

(731) Tenneco Automotive Operating 

Company Inc., a Delaware corporation 

500 North Field Drive Lake Forest, IL 

60045, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Vegla makine dhe makinerie;motorët dhe motorët për automjete;sistemet e 

shkarkimit të automjeteve motorike, komponentët dhe aksesorët;pranga për automjete;tuba 

përshtatës për sistemin e shkarkimit, filtrat e grimcave të naftës, sistemet e reduktimit 

katalitik të ngurtesive, konvertuesit katalitikë, pincet për sistemet e shkarkimit, tubat e 

shkarkimit, lidhjet e makinerive, tubet për sistemet e shkarkimit;mbylles te zhurmave dhe 

sistemet e shkarkimit për automjetet dhe pjesët dhe pajisjet e tyre  
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(210) KS/M/ 2017/1514 

(220) 18/12/2017 

(300) 30 2017 106 732.5  05/07/2017  DE 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-StraBe 1, 76185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Mivolis 

 

 
     

 

(511) 3  Përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; Përgatitje për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Lëndë jo-mjeksore për zbutje rrobash; Parfume, 

Vajra esencialë, Artikuj kozmetikë jo-mjeksorë, Locionë jo-mjeksorë për flokë; Pasta 

dhëmbësh jo-mjeksore; Tretësira për fërkim; Përgatitje për heqje makjazhi; Përgatitje prej 

aloe vera për qëllime kozmetike; Antidjersë [artikuj tualeti]; Vajra esencialë aromatikë; 

Sprej për freskim të frymëmarrjes; Vajra esencialë; Artikuj kozmetikë për vetulla; Lapsa 

për vetulla; Kripëra për banjo, jo për qëllime mjeksore; Artikuj për banjo (Përgatitje 

kozmetike); Balsamë, të tjerë nga ato për qëllime mjeksore; Bojra për mjekër; Dyll për 

mustaqe; Gurë prej shtufi; Kremra për zbardhim lëkure; Përgatitje për zbardhim 

[çngjyrosësa] për qëllime kozmetike; Zbardhues për lavanderi; Lustruesa për mobilje dhe 

dysheme; Dyll për dysheme; Deodorantë për kafshë shoqëruese; Deodorantë për njerëz ose 

për kafshë; Sapun deodorant; Detergjentë, të tjerë nga ata për përdorim në operacione 

prodhimi dhe për qëllime mjeksore; Dru aromatik; Qese për parfumim shtrojash; Ujë 

parfum; Artikuj për depilim; Dyll (për depilim); Përgatije për heqje luspash për qëllime 

shtëpiake; Ngjyruesa për qëllime tualeti; Përgatitje për heqje ngjyre; Bojra (Kozmetikë); 

Lyra për qëllime kozmetike; Çlyruesa, të ndryshme nga ato për përdorim në proçese 

prodhimi; Përgatitje për largim të ndryshkut; Lënda lëmuese për lavanderi; Niseshte për 

shkëlqim për qëllim lavanderie; Përgatitje për zbutje [kollarisje]; Bojë flokësh; Sprej për 

flokë; Kremra kozmetikë; Produkte kozmetikë për kujdes të lëkurës; Këna [bojë 

kozmetike]; Adezivë për fiksim të flokëve fals; Adezivë për qëllime kozmetike; Qerpikë 

(Adezivë për fiksim të qerpikëve fals); Artikuj kozmetikë; Takëme kozmetikë; Thonj fals; 

Lapsa kozmetikë; Qerpikë (Fals); Përgatije për heqje llaku; Përgatitje për zbardhim lëkure; 

Kremra për lëkurë; Ruejtësa për lëkurë [manikyrë]; Shkëlquesa buzësh; Buzëkuq; Heqësa 

dylli të dyshemesë [përgatitje fërkuese]; Locionë për qëllime kozmetike; Përgatitje për 

parfumosje ajri; Xhelra për masazh, të tjerë nga ato për qëllime mjeksore; Copa të ngopura 

me një detergjent për pastrim; Përgatitje zhbllokimi të tubave të kullimit; Ngjitëse për 

zbukurim thonjsh; Manykyr për thonj; përgatitje për kujdes të thonjve; Sodë kaustike; 

Neutralizuesa për kaçurela të përhershme; Vajra për qëllim tualeti; Vajra për qëllime 

kozmetike; Përgatitje për bërje flokësh me onde; Vajra për qëllime pastrimi; Vajra për 

parfumë dhe aromatizuez; Parfume; Kremra për shkëlqim; Shkëlqyesa protezash; Pomadra 

për qëllime kozmetike; Lule të thara dhe erëza [aromatizuesa]; Përgaitje për rruajtje; 

Përgatitje për pastrim kimik; Sapunë rruajtje; Gurë për rruajtje [regjësa]; Përgatitje për pas-

rruajtje; Përgatitje për tymosje [parfumë]; Kallama temjani; Lëngje për pastrim xhamash të 

përparmë; Qumësht për pastrim për qëllime tualeti; Përgatitje për lustrim; Artikuj për 

proteza (Përgatitje për pastrim protezash); Heqësa ndryshku; Letër zumpare; Përgatitje për 

makjazh; Përgatitje makjazhi; Pluhur për makjazh; Maska kozmetike; Letër zmerile; Krem 
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për këpucë; Shkëlques për këpucë; Dyll për këpucë; Sapun antidjersë; Sapun për djersitje 

këmbësh; Shampo; Përgatitje për mbrotje nga dielli; Përgatitje për nxirrje; Niseshte për 

qëllime lavanderie; Përgatitje për pastrim veshje muri; Terpentinë, për çlyrosje; Artikuj 

kozmetikë për kafshë; Shampo për kafshë shoqëruese [përgatitje jo-mjeksore për pastrim 

kafshësh]; Përgatitje për higjenë; Sapun tualeti; Ujë tualeti; Shampo të thata; Agjentë tharës 

për makina larëse enësh; Shami të ngopura me locionë kozmetikë; Produkt lavanderie për 

përmirësim të dukjes të rrobave; Përgatitje për zbutje rrobash në lavanderi; Përgatitje për 

lavenderi; Mbushje pambuku për qëllime kozmetike; Shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetike; Zbutësa tekstili për lavanderi; Produkte kozmetike për qerpikë;Bojë për 

qerpikë-vetulla; Xhelra për pastrim dentar; Kalkime për qëllime kozmetike (Zbukurimi); 

Përgatitje kozmetike për lëkurë të thatë gjatë shtatzanisë; Përgatitje higjenike; Përgatitje për 

pastrim të trupit dhe kujdes bukurie; Deodorantë për kujdes të trupit; Përgatitje pastrimi për 

hundë për qëllime të higjenës personale; Deodorantë me rrëshqitje [artikuj higjene]; 

Sfungjerë të ngopur me artikuj higjene; Sprej për fyt [jo-mjeksorë]; Përgatitje jo-mjeksore 

për lehtësim të djegies nga dielli; Locionë bukurie; Balsamë për flok; Vajra për masazh; 

Qumësht për pastrim për qëllime tualeti; Locionë bukurie; Shampo për përdorim personal; 

Përgatitje për vet-nxirrje [produkte kozmetikë]; Bojë për trup (kozmetikë); Peshqirë duarsh 

prej letre të ngopur me produkte kozmetike; Produkte kozmetike për përdorim personal; 

Krem jo-mjeksor për skuqje nga pelenat; Produkte kozmetike për trajtim të lëkurës të thatë; 

Vaj peme-çaji; Pasta dhëmbësh me mbllaçitje; Prëgatitje për pastrim dhëmbësh me 

mbllaçitje; Peshqirë të para-njomur me një detergjent për pastrim; Produkte kozmetikë që 

përmbajnë pantenol; Vajra esencialë për qetësim të nervave; Vaj banjoje; Përgatitje për 

banjo; Përgatitje për kujdes të lëkurës, syve dhe thonjve; Larësa sysh, jo për qëllime 

mjeksore; Sprej me ujë mineral për qëllime kozmetike; Produkte kozmetike që përmbajnë 

acid hialuronik; Maska floku; Përgatitje dhe trajtime floku; Përgatitje kozmetike që 

pengojnë rigjenerimin e flokut; Përgatitje kozmetike për qëllime hollimi; Përgatitje 

kozmetike për përdorim si ndihmësa për hollim; Krem nate; përgatitje higjene për gojë; 

Larësa goje, jo për qëllime mjeksore; Përgatitje për lavanderi; Përgatitje zbardhuese; 

Përgatitje për lustrim; Prëgatitje për shkëlqim; Përgatitje për largim të lyrave; Përgatitje për 

bluarje; Sapunë; Parfumë; Vajra esencialë; Locinë për flok; Pasta dhëmbësh; Locionë për 

forcim të thonjve; Ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; Kompresa për sy për qëllime 

kozmetike; Përgatitje kundra plakjes të kujdesit të lëkurës; Lëndë lagështuese kundra 

plakjes; Antidjersë për përdorim personal; Pasta dhëmbësh në formë çamçakizësh; Tatu të 

përkohëshme për qëllime kozmetike; Shirita dylli për largim të qimeve të trupit; Kremra 

për largim makjazhi; Ngjitës për pjesë floku; Përgatitje kozmetike për kujdes të gojës dhe 

dhëmbëve; Vajra dhe locionë për masazh.  

5  Përgatitje farmaceutike, mjeksore dhe verterinare; Përgatitje higjene për qëllime 

mjeksore; Ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; Shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; Leukoplastë, materiale për fashatim; 

Material për mbushje dhëmbësh, dyll dentar; Bar dezinfektues; Përgatitje për asgjesim 

parazitësh; Këpurdhëvrasës, herbicide; Analgjezikë; Anestezikë; Antibiotikë; Antiseptikë; 

Pambuk antiseptik; Ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; Barna për qëllime njerëzore; 

Barna për qëllime veterinare; Barna për qëllime dentare; Produkte kaustike për qëllime 

farmaceutike; Lapsa kaustilë; Kolir; Açetate për qëllime farmaceutike; Pelena për bebe; 

Brekë-pelena për bebe; Kripëra banjoje për qëllime mjeksore; Përgatitje për banjo për 

qëllime mjeksore; Banjo (Përgatitje terapeutike për banjo); Fiba (Fibra dietike); Bandazhe 
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për fashatim; Barna qetësues; Përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; Përgatitje 

biologjike për qëllime veterinare; Barna pastrues; Embëlsira mjeksore; Pilula për nxirrje; 

Përgatitje kimiko-farmaceutike; Kontraceptivë (Kimikë); Përgatitje kimike për qëllime 

mjeksore; Përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; Përgatitje kimike për qëllime 

veterinare; Peshqirë higjenik; Deodorantë, të ndryshëm nga ato për njerëz ose për kafshë; 

Deodorantë për rroba dhe copa tekstili; Dezinfektantë për qëllime higjenike; Detergjentë 

për qëllime mjeksore; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; Substanca dietike të 

përshtatura për qëllime mjeksore; Ushqime dietike të përshtatur për qëllime mjeksore; 

Përgatitje albuminoze për qëllime mjeksore; Përgatitje prej enzime për qëllime mjeksore; 

Përgatitje prej enzime për qëllime veterinare; Fermente për qëllime farmaceutike; Lyra për 

qëllime mjeksore; Lyra për qëllime farmaceutike; Letër për kapjen e insekteve fluturues; 

Lapsa haemostatikë; Adezivë për proteza; Përgatitje për hemorroide; Këpurdha të 

shkatërrimit të drurit (Përgatitje për asgjesimin e këpurdhave); Leukoplastë ngjitës; Ilaçe 

për djersitje; Hormone për qëllime mjeksore; Ilaçe për kallo të këmbëve; Produkte për 

zbrapsje të qenve; Locionë për qen për qëllime veterinare; Vaksina; Brekë, absorbuese, për 

mospërmbajtje; Insekticide; Produkte për zbrapsje të insekteve; Lubrifikuesa seksualë 

personal; Sprej ftohës për qëllime mjeksore; Çamçakëzë për qëllime mjeksore; 

Barëravrasës; Kompresa; Çajra bimor për qëllime mjeksore; Tretësira për lente kontakti; 

Përgatitje për pastrim ajri; Pije të përshtatura për qëllime mjeksore; Bimë mjeksore; 

Infuzionë mjeksorë; Përgatitjre mjeksore për rritje floku; Çajra mjeksorë; Ujë deti për banjo 

mjeksore; Yndyra qumështi; Shtesa ushqimore minerale; Ujra mineralë për qëllim 

mjeksore; Kripëra uji mineral; Djegie (Përgatitje për trajtimin e djegieve); Kallo (Përgatitje 

për kallo); Përgatitje për deodorim ajri; Përgatitje për daljen e dhëmbëve (Përgatitje për të 

ndihmuar daljen e dhëmbëve); Përgatitje dushi për qëllime mjeksore; Përgatitje për 

reduktimin e aktivitetit seksual; Mbushje higjenike; Brekë higjenike; Baltë për banjo; Baltë 

(Mjeksore); Përgatitje për mbrojtje nga mola; Letër (për mbrojtje nga mola); Larësa goje 

për qëllime mjeksore; Shtesa ushqimore; Ilaçe qetësuese për nerva; Vajra mjeksorë; Qafore 

antiparazitike për kafshë; Paraziticide; Përgatitje antiparazitike; Përgatitje farmaceutike; 

Përgatitje farmaceutike për kujdes të lëkurës; Përgatitje sterilizuese; Pilula tymuese; 

Përgatitje për tymim për qëllime mjeksore; Përgatitje për pastrim të lenteve të kontaktit; 

Kuti mjeksore, të mbartshme, të mbushura; Pomadra për qëllime farmaceutike; Kripëra për 

qëllime mjeksore; Kripëra për banjo me ujë mineral; Barna gjumi; Barna seoterapeutike; 

pjesë me material absorbues për higjenë të femrës; Pomada për djegie nga dielli; Përgatitje 

për djegie nga dielli për qëllime farmaceutike; Kupeta gjiri; Cigare pa duhan për qëllime 

mjeksore; Tamponë; Shami të ngopura me locionë farmaceutikë; Përgatitje për asgjesim 

parazitësh; Herbicide; Larësa vagine për qëllime mjeksore; Kuti të ndihmës së shpejtë, të 

mbushura; Fashime kirurgjikale; Pambuk thithës; Përgatitje veterinare; Dixhestivë për 

qëllim farmaceutike; Përgatitje vitamine; Lapsa për lytha; Mbushje për qëllime mjeksore; 

Pelena për kafshë shoqëruese; Pelena për mospërmbajtje; Sheqer për qëllime mjeksore; 

Fashime, mjeksore; Garza për fashaim; Garza për fashaim; Bandazhe elastike [fashime]; 

Fashime mjeksore dhe kirurgjikale; Fashime dezinfektuese; Kompresa; Bandazhe elastike 

[fashime]; Fashime të ndihmës së parë; Gazra për fashime; Kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; Kompresa për përdorim si fashime; Fashime, mjeksore; Fashime të sterilizuara; 

Veshje higjenike; Bandazhe për plagë të lëkurës; Bandazhe për parandalim të flluskave; 

Fashime plage; Fashime, mbulesa dhe aplikuesa mjeksorë; Fashime për djegie; Materiale 

për mbajtje fashimi; Shtatzani (Përgatitje kimike për diagnostikim të shtatzanisë); Përgatitje 
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për testim të shtatzanisë për përdorim në shtëpi; Përgatitje farmaceutike për parandalimin e 

njollave të lëkurës gjatë shtatzanisë; Përgatitje farmaceutike për trajtimin e kloazmës; 

Produkte dhe përgatitje farmaceutike për njollat e shtatzanisë; Ilaçe për alergji; Ilaçe për 

lehtësim alergjie; Përgatitje farmaceutike për trajtimin e alergjive; Përgatitje mjeksore 

tualeti; Përgatitje antiseptike për kujdes të trupit; Temjan për zbrapsje të mushkonjave; 

Hapa fyti; Sprej mjeksor për fyt; Sprej mjeksor për fyt; Ilaçe për lehtësim djegiesh; Pika 

kundra kollit; Përgatitje farmaceutike për lehtësim të kafshimit të insekteve; Mbytësa kolli; 

Përzierje për koll; Antitusivë; Kapsula për kollë; Barna për kollë; Shtesa ushqimore 

minerale; Shtesa vitamine dhe mineralesh; Përgatitje mineralesh për qëllime mjeksore; 

Shtesa ushqyese minerale; Përgatitje ushqimore minerale për qëllime mjeksore; Magnez për 

qëllime farmaceutike; Shtesa dietike që përbëhen kryesisht prej magnezi; Oksid magnezi 

për përdorim mjeksor; Shtesa dietike prej zinku; Tableta bulëzuese vitaminash; Pije 

vitaminash; Shtesa dietike të përbëra prej vitaminash; Vitamina për gra shtatzëna; Shtesa 

ushqimore të shendetit të bëra kryesisht prej vitaminash; Fibër dietike për të ndihmuar 

tretjen; Përgatitje prej multi-vitaminash; Niseshte për qëllime farmaceutike; Tonikë për 

përdorim mjeksor; Shtesa ushqyese të bëra prej niseshteje të përshtatura për përdorim 

mjeksor; Niseshte për qëllime dietike ose farmaceutike; Fashime për plagë; Përgatitje 

farmaceutike për plagë; Tamponë plagëshërues; Materiale për fashim plage; Brekë me 

pelena për mospërmbajtje; Pjesë me material absorbues për mospërmbajtje; Peceta të 

flakshme për mospërmbajtje; Pelena për bebe dhe mospërmbajtje; Pjesë absorbuese prej 

letre për mospërmbatje; Përgatitje pastruese për lente kontakti; Tretësira për lyerje lentesh 

kontakti; Dezinfektantë për lente kontakti; Përgatitje për këmbë të atletit; Përgatitje 

farmaceutike për trajtim të dëmtimeve nga sporti; Ushqime dietike për përdorim në 

ushqyerje klinike; Përgatitje prej elementi gjurmuespër përdorim nga njeriu; Shampo të 

thata mjeksore; Embëlsues dietikë për qëllime mjeksore; Glukozë për qëllime mjeksore; 

Shtesa dietike prej glukoze; Pije mjeksore izotonike; Çaj lulebliri [pije mjeksore]; Pije të 

përshtatura për qëllime mjeksore; Dezinfektantë të ngopur në shami; Mbushje të ngopura 

me përgatitje mjeksore; Përzierje pijesh të fuqizuara me shtesa ushqyese; Copa pastrimi të 

ngopura me dezinfektant për qëllime të higjenës; Pije dietike për bebe të përshtatura për 

qëllime mjeksore; Përgatitje për trajtimin e sëmundjes të lëvizjes; Përgatitje për trajtim të 

ftohurash; Ilaçe antipiretike me efekte qetësuese; Sprej për hundë për trajtim të alergjive; 

Ilaçe për alergji; Përgatitje dhe substanca farmaceutike antialergjike; Sprej anti-alergjikë; 

Përgatitje farmaceutike për trajtim të çrregullimeve të sistemit tretës; Përgatitje 

farmaceutike për kollë; Përgatitje pantenoli për përdorime mjeksore; Qetësuesa hipnotikë; 

Agjentë farmaceutikë që ndikojnë sistemin nervor periferik; Përgatitje farmaceutike për 

ftohje; Shtesa dietike prej fara liri; Fara liri për qëllime farmaceutike; Pudra për këmbë të 

atletëve; Kopër për qëllime mjeksore; Kompresa mjeksore; Sheqer qumështi; Analgjezikë; 

Analgjezikë antipiretikë; Leukoplastë analgjezikë anti-inflamator; Përgatitje për lehtësim 

dhimbjesh; Përgatitje dhe substanca farmaceutike me karakteristika analgjezike; Kompresa 

prej garze; Bimë mjeksore; Ekstrakte bimore dhe barishtesh për përdorim mjeksor; 

Mbushje për rrëgjyl; Leukoplastë për kallo të këmbëve; Leukoplastë me Ilaç; Shtesa dietike 

dhe përgatitje dietike; Përgatitje dietike të përshtatura për përdorim mjeksor; Zëvendësues 

dietik të sheqerit për përdorim mjeksor; Ushqime dietike të përshtatur për përdorim 

mjeksor; Ushqime dietike të përshtatur për përdorim mjeksor; Shtesa ushqyese; Shpërlarës 

të hundës; Përgatitje mjeksore sprej për hundë; Tretësira për përdorim mjeksor në larjen e 

pasazheve të hundës; Pulla për ngrohje për qëllime mjeksore; Produkte ushqimorë 
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albuminozë për qëllime mjeksore; Shtesa dietike proteinike; Banjo (Përgatitje terapeutike 

për banjo); Pika për sy; Kompresa për sy; Larës me ilaç të syrit; Pulla për sy për qëllime 

mjeksore; Pomadë për sy për përdorim mjeksor; Mbushje për sy për përdorim mjeksor; 

Përgatitje farmaceutike për parandalim të çrregullimeve okulare; Përgatitje farmaceutike 

për trajtim të sëmundjeve dhe gjendjeve të syrit; Sprej mjeksorë; Shtesa dietike që përbëhen 

kryesisht prej hekuri; Vaj aguliçe mbrëmjeje për përdorim mjekësor; Embëlsuesa artificialë 

të pështatur për diabetikë; Sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; Purgativë; Përgatitje 

gastrointestinale; Agjentë pastrimi gastrointestinalë; Substanca sterilizuese; Përgatitje 

higjenike sterilizuese; Pulla adezive për lëkurë për përdorim mjeksor; Locionë mjeksorë për 

flok; Përgatitje mjeksore për kujdes të flokut; Përgatitje trajtimi për sy [pedikulicide]; 

Zëvendësues të qumështit të nënës; Përgatitje kardiovaskulare; Përgatitje farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjes kardiovaskulare; Kapsula dietike; Përgatitje mjeksore për qëllime 

hollimi; Kripëra për banjo me ujë mineral; Produkte mjeksorë për banjo për muskuj; 

Përgatitje farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve muskuloze-skeletale; Relakues 

muskujsh; Antipiretikë; Kapsula bimore për rritje të penisit dhe performancës të 

meshkujve; Stimulantë imuniteti; Përgatitje farmaceutike për rregullim imuniteti; Agjentë 

terapeutikë imuniteti për infeksione bakteriale; Përgatitje farmaceutike për rregullim të 

sistemit imun; Qiri veshi; Pika për vesh; Pulla ftohëse për përdorim mjeksor; Ndrydhësa 

oreksi; Përgatitje farmaceutike analgjezike bulëzuese; Përgatitje farmaceutike për trajtim të 

zbokthit; Alkol për fërkim; Xhelra mjeksorë për kujdes të gojës; Sprej mjeksor për gojë; 

Përgatitje mjeksore për kujdes të gojës; Produkte farmaceutike; Përgatitje mjeksore; 

Përzierje ushqimore për foshnja; Shtesa dietike për njerëz; Leukoplastë, materiale për 

fashim; Fashime, mjeksorë; Material për mbushje dhëmbi; Materiale për marrje mase të 

dhëmbëve; Këpurdhëvrasës; Herbicide; Shtesa dietike për kafshë; Përzierje ushqimore për 

foshnja; Shtesa dietike prej enzime; Xhelra stimulant seksualë; Përzierje ushqimore për 

foshnja; Vajra mjeksorë për bebe; Qumësh pluhur për bebe; Përgatitje mjeksore të kujdesit 

shëndetësor; Kremra mjeksorë; Shampo mjeksore; Pasta dhëmbësh mjeksore; Sapunë 

mjeksorë; Kremra mjeksorë për lëkurë; Locionë mjeksorë për lëkurë; Locionë kapilarë 

(Locionë mjeksorë); Çamçakëza për qëllime mjeksore; Pudër mjeksore për trup; Shirita 

mjeksor testi për diagnostikim; Përgatitje dhe substanca mjeksore; Përgatitje për kujdes të 

thonjve për përdorim mjeksor; Përgatitje për kujdes të këmbëve për përdorim mjeksor; 

Sheqer dietik për përdorim mjeksor; Lubrifikantë për përdorim mjeksor; Pije zëvendësuese 

të elektroliteve për qëllime mjekësore; Pije elektrolitësh për qëllime mjeksore; Shtupa 

pambuku në formë shkopi për përdorim mjeksor; Dezinfektantë për instrumenta mjeksorë; 

Medikamente për akne; Shirita ngjitës për qëllime mjeksore; Tinktura për qëllime 

mjeksore; Pambuk për përdorim mjeksor; Dezinfektantë për përdorim mjeksor; Çaj për 

hollim për qëllime mjeksore; Sprej për hundë për qëllime mjeksore; Tretësira pastrimi për 

përdorim mjeksor; Dezinfektantë për aparatura dhe instrumentë mjeksorë; Përgatitje për 

pastrim të lëkurës për përdorim mjeksor; Përgatitje me vitamin B; Përgatitje me vitamin D; 

Përgatitje me vitamin C; Shtesa me vitamina; Tableta me vitamina; Ekstrakte bimore për 

qëllime mjeksore; Përgatitje bimore për përdorim mjeksor; Antidepresantë; Antihistamina; 

Larës duarsh antibiotikë; Antiseptikë; Antibiotikë; Pomadra me antibiotikë; Produkte 

farmaceutike antibakteriale; Sprej antibakterialë; Pastrues që lufton bakteriet; Sapunë 

antibakterialë; Shampo pedikulicidale; Substanca antibakteriale për qëllime mjeksore; 

Tretësa për heqje të leukoplastëve ngjitës; Kremra (mjeksorë) për buzë; Përgatitje mjeksore 

për kujdes të buzëve; Xhensen për përdorim mjeksor; Përgatitje in vitro për parashikim 
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ovulacioni; Reagentë dhe analizues mjeksorë diagnostikë për testim të lëngjeve të trupit; 

Përgatitje për ndrydhje hormoni; Përgatitje farmaceutike për trajtim e halitozës; Pastruesa 

të kaviteteve të gojës; Përgatitje për klizmë; Locionë për këmbë të atletëve; Përgatitje 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit metabolik; Hidrokortizonë; Agjentë 

mbyllës (izolues) për qëllime dentare; Përgatitje farmaceutike për përdorim dentar.  

10  aratura dhe instrumenta kirurgjikalë, mjeksorë, dentarë dhe veterinarë; Sy, gjymtyrë dhe 

dhëmbë artificialë; Artikuj ortopedikë; Materiale për qepje; Pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për të pamundurit; Aparatura masazhi; Aparatura, pajisje dhe 

artikuj për kujdes për foshnje; Aparatura, pajisje dhe artikuj për aktivitet seksual;Byzylykë 

për përdorim mjeksorë; Banjo syri; Mbushje për përdorim mjeksor në aplikimin e një lëngu 

në lëkurë; Aplikuesa fashimi; Leukoplastë për qëllime mjeksore apo kirurgjikale; Kapse 

fashimi; Gjymtyrë artificiale; Sy artificialë; Dhëmbë artificialë; Makineri shpërndarëse 

aerosoli për qëllime mjeksore; Enë për aplikim të ilaçeve; Rrathë për kruatje dhëmbësh; 

Aparatura për testim të gjakut; Sfigmomanometra; Aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë; 

Implantë kirurgjikalë të përbërë nga materiale artificialë; Takëme kirurgjie; Gjilpëra për 

qepje; Tamponë (kirurgjikalë); Pasqyra kirurgjikale; Defibrilatorë; Aparatura 

diagnostikuese për qëllime mjeksore; Dializatorë; Çanta akulli për qëllime mjeksore; 

Bandazhe, elastikë; Instrumenta elektrikë të akupunturës; Mbrojtës gishti për qëllime 

mjeksore; Biberon për shishe për ushqyerje; Pajisje për mbrojtje të dëgjimit; Pajisje për 

larje të kaviteteve të trupit; Babdazhe prej leukoplasti për qëllime ortopedike; Rripa për 

qëllime mjeksore; Rripa për qëllime ortopedike; Proteza për flokë; Doreza për qëllime 

mjeksore; Uturakë; Batanije, elektrike, për qëllime mjeksore; Jastëkë (për ngrohje), 

elektrikë, për qëllime mjeksore; Ndihmuesa për dëgjim; Shiringa injektimi; Korse për 

qëllime mjeksore; Inhalatorë; Injektuesa për qëllime mjeksore; Enë për mbajtje të lëngjeve 

për dushe vaginale; Jastëkë për qëllime mjeksore; Çorape për variçe; Paterica; Llampa për 

qëllime mjeksore; Lazera për qëllime mjeksore; Mbështetësa prej ajri për qëllime mjeksore; 

Dyshekë ajri për qëllime mjeksore; Jastëkë ajri për qëllime mjeksore; Maska për përdorim 

nga personeli mjeksor; Aparatura masazhi estetik; Doreza për masazh; Aparatura dhe 

instrumenta mjeksorë; Aparatura për ushtrime fizike për qëllime mjeksore; Lugë për 

administrim Ilaçesh; Pompa gjiri; Kontraceptivë jo-kimik; Kruajtëse veshi; Shtupa veshi 

[pajisje për mbrojtje të veshit]; Mbështetësa harku për këpucë; Bandazhe për nyje, 

anatomikë; Bandazhe për gju, ortopedikë; Këpucë ortopedike; Sholla ortopedike; 

Kondomë; Matësa pulsi; Pompa për qëllime mjeksore; Enë shishe për ushqyerje; Valvula 

për shishe ushqyerje; Gërshërë për kirurgji; Allçi për kirurgji; Hobe [bandazhe 

mbështetëse]; Biberonë për bebe; Bisturi; Sonda për qëllime mjeksore; Enë kryesisht të 

bëra për mbetje mjeksore; Çorape elastikë për qëllime kirurgjikale; Paketa termike për 

qëllime të ndihmës së parë; Termometra për qëllime mjeksore; Llampa me rreze 

ultravjollcë për qëllime mjeksore; Rripa për shtatzëna; Mbështjella të mosmbajtjes; Rripa 

hipogastrik; Aparatura dhe instrumenta urologjikë; Aparate për sprucim për qëllime 

mjeksore; Aparatura dhe instrumenta veterinarë; Aparatura vibromasazhi; Kompresa 

(Termo-elektrike) [kirurgji]; Pasqyra për dentistë; Kruejtësa gjuhe; Diafragma për 

kontraceptim; Pajisje për mbrojtje të dëgjimit; Kondomë për qëllime mjeksore; Kondomë 

për qëllime higjenike; Aparatura diagonistikuese për testim shtatzanie; Qafore elizabetiane 

për përdorim veterinar; Enë që shpërndajnë nxehtësi për lehtësim të dhimbjeve të 

muskujve; Enë që shpërndajnë nxehtësi për lehtësim të dhimbjeve në vesh; Aparatura 

mjeksore për lehtësim të dhimbjes; Aparatura për lehtësim të vështirësive në frymëmarrje; 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

262 

 

Aparatura elektrike të masazhit estetik; Aparatura elektrike të masazhit estetik për qëllime 

shtëpiake; Pulla për kullim plage; Pajisje kirurgjike dhe trajtimit të plagës; Mbështjella të 

mosbajtjes; Aparatura për përdorim në kontrollin e mosmbajtjes; Aparatura ushtrimi për 

qëllime mjeksore rehabilitimi; Mëngë kompresimi gjymtyre të trupit për përdorim atletik; 

Aparatura ushtrimi për qëllime mjeksore rehabilitimi; Biberona neonatalë; Shtupa veshi për 

të fjetur; Bandazhe mbajtëse për përdorim në sporte; Çorape mbështetëse për të parandaluar 

trombozën e venës; Bandazhe kompresimi; Geta kompresive; Veshje kompresive; Veshje 

për këmbë me kompresion gradual; Rrathë për dhëmbë për lehtësim të dhimbjeve të daljes 

së dhëmbëve; Bandazhe për kyçe; Aspiratorë nasal; Larësa të hundës; Kapëse terapeutike 

hunde për parandalim e gërhitjes; Instrumenta të terapisë së nxehtësisë; Lampa nxehtësie 

për përdorim mjeksor; Ngrohësa për përdorim mjeksor; Mbulesë prej xheli silikoni për 

trajtimin e plagëve; Pulverizatorë për përdorim mjeksor; Ruajtësa gishti për qëllime 

mjeksore; Shishe për ruajtje të qumështit të gjirit; Pompa gjiri për përdorim nga nënat që 

ushqyejnë; Instrumenta kardiovaskularë; Aparatura për diagnozë të sëmundjeve 

kardiovaskulare; Termometra klinikë; Mbështjella prej xheli ftohës për ethe; Pajisje 

mbrojtëse të dëgjimit; Paketa xheli të ftohtë të aktivizuara kimikisht për përdorim mjeksor; 

Aparatura terapeutike të ajrit të ngrohtë; Vibratorë të ajrit të ngrohtë për qëllime mjeksore; 

Jastëkë (për ngrohje), elektrikë, për qëllime mjeksore; Aparatura për masazh shpine; 

Mbështetëse shpine për qëllime mjeksore; Maska mbrojtëse goje për përdorim mjeksor; 

Kompresa të ngrohta të aktivizuara kimikisht për përdorim mjeksor; Mbushje ngrohëse të 

aktivizuara kimikisht për përdorim mjeksor; Instrumenta kirurgjikalë; Aparatura dhe 

instrumenta dentarë; Ndihmësa seksualë për të rritur; Topa Ben Wa, që janë ndimësa 

seksual për të rritur; Pipëza terapeutike për parandalim të gërhitjes; Inhalatorë oksigjeni për 

qëllime terapeutike; Mbushje ngrohëse elektrike për përdorim mjeksor; Instrumenta 

mjeksorë; Veshje mjeksore mbështetëse për këmbë; Instrumenta dëgjimi mjeksore; Xhybe 

mjeksore; Llampa mjeksore ekzaminimi; Spirometra [aparatura mjeksore]; Inhalatorë 

oksigjeni për përdorim mjeksor; Mbajtëse mjeksore për bërryl; Mbajtëse mjeksore për gju; 

Mbajtëse mjeksore për kyçin e këmbës; Doreza mbrojtëse për përdorim mjeksor; 

Mbështetëse për kyç për përdorim mjeksor; Pikuesa për sy për përdorim mjeksor; 

Instrumenta diagnostikues me ultratinguj për përdorim mjeksor; Mbështetëse të kyçit të 

dorës për përdorim mjeksor; Doreza lateks për përdorim mjeksor; Monitorë oksigjeni për 

përdorim mjeksor; Rripa për mbështetje apo mbajtje peshe për përdorim mjeksor; Maska 

oksigjeni për përdorim mjeksor; Pështymore për përdorim mjeksor; Thika për përdorim 

mjeksor; Etiketa treguese temperature për qëllime mjeksore; Maska higjenike për përdorim 

mjeksor; Shiringa mjeksore; Shishe pikuese për qëllime mjeksore; Depresorë gjuhe për 

qëllime mjeksore; Paketa me xhel të ngrohtë të aktivizuar kimikisht për përdorim mjeksor; 

Instrumenta mjeksorë për regjistrim të aktivitetit të zemrës; Stimulues elektronik muskuli 

për përdorim mjeksor; Heqësa të kapseve kirurgjikale; Jastëkë soporifikë për pagjumësi; 

Aparate për matje të glukozës në gjak; Shtupa për vesh për mbrojtje kundër zhurmës; 

Ndihmësa elektronikë dëgjimi; Monitorë për presion gjaku; Aparatura elektrike masazhi 

për përdorim personal; Mbrojtëse dhëmbësh për qëllime dentare.  

29  Mish, peshk, shpez dhe mish gjahu; Ekstraktet mishi; Fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thara dhe të gatuara; Xhelatinra, reçelna, komposto; Vezë; Qumësht dhe produkte 

baxhoje; Vajra për ushqim; Yndyrna të ngrënshme; Ekstrakte të barit të keq për ushqim; 

Algjinate për qëllime kulinare; Pure molle; Zahire; Përzierje që përmbajnë yndyrë për copa 

buke; Gjalp; Gjalp kikiriku; Peshk, i ruajtur; Ushqime të bëra prej peshku; Peshk i 
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konservuar; Mish i ruajtur; Koncentrate lëngu mishi; Xhelatina mishi; Mish i konservuar; 

Copa frutash; Xhelatina frutash; Tul frute; Ushqim i shpejtë me bazë frute; Xhelatinë; 

Perime, të gatuara; Perime, të thara; Perime të ruajtura; Perime të konservuara; Kos frutash; 

Fruta të sheqerosura; Patatina; Leskra patatesh; Produkte djathi; Kefir [pije qumështi]; 

Qumësht i kondensuar; Supra; Margarinë; Marmaladë; Pije me qumësh, ku mbizotëron 

qumështi; Pije me bazë akullore ose qumësht akull; Hirë; Fruta të konservuara; Vajra për 

ushqim; Rrush i thatë; Krem [produkte baxhoje]; Sojë, të ruajtura, për ushqim; Qumësht 

soje [zëvendësues qumështi]; Vaj luledielli për ushqim; Proshutë; Supë (Përgatitje për bërje 

supe); Tofu; Salçiçe; Mish; Arra të thata; Kallëpë ushqimi me bazë arre; Përzierje frutash 

dhe arre; Fruta, këpurdha dhe perime të përpunuara (përfshirë arra dhe bishtajore); Përzierje 

ushqimi të shpejtë që përbëhet prej fruta të thata dhe arra të përpunuara; Fruta të thata; 

Ushqim i shpejtë me bazë fruta të thata; Krem për kafe; Pije me kos frutash; Qumësht prej 

arre kokosi [pije]; Pije me kos frutash; Pije të bëra ose që përmbajnë qumësht; Pije me 

bakterije të acidit laktik; Fara kungulli të përpunuara; Vaj fare kungulli për ushqim; 

Produkte baxhoje dhe zëvendësues të produkteve të baxhos; Vajra dhe yndyrna; Vajra dhe 

yndyrna të ngrënshme; Mish; Peshk; Shpezë, jo të gjalla; Kafshë gjahu; Fruta të ruajtura; 

Fruta të ngrira; Fruta të thara; Fruta të gatuara; Perime, të ruajtura; Perime, të thara; Perime, 

të gatuara; Xhelatinra; Xhelatinra; Reçelna; Komposto; Qumësht; Produkte qumështi.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Tapiokë dhe miell palme; Miell dhe 

përgatitje bërë nga drithërat; Bukë, torta dhe ëmbëlsira; Akull i ngrënshëm; Sheqer, mjalt, 

melasë; Maja, maja-buke; Kripë; Mustard; Uthull, salca (kondimente); Erëza; Akull; 

Aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për pije; Aromatizues, të ndryshëm nga 

vajrat esencialë, për kekra; Produkte brumi; Sheqerka [bonbone]; Akullore; Pije me bazë 

çajin; Kondimentë; Bollgur; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Çamçakëza; Biskota; 

Kekra; Majonezë; Ushqime prej mielli; Miell; Musli; Vakte të përgatitura me bazë 

makarona nudëll; Makarona nudëll; Piper; Pica; Pudingje; Ushqime të shpejta me bazë oriz; 

Salca për sallatë; Farë buke; Çokollatë; Çokollatë që pihet; Mus (mus çokollate); Miell 

soje; Salcë soje; Salca [kondimente]; Spageti; Niseshte për ushqim; Brumë; Sushi; Pasta 

ushqimore prej mielli; Tarta; Pite; Sheqerka [bonbone]; Peksimadhe; Drithëra për mëngjes 

që përmbajnë fibra; Miell i ashpër i pasuruar [vakt]; Bonbone me bazë niseshtenë (amer); 

Niseshte për qëllime dietike [të ndryshme nga ato farmaceutike]; Arra të veshura 

[ëmbëlsira]; Ëmbëlsues (Ëmbëlsues natyralë); Produkte jo-mjeksorë ëmbëltoreje; 

Ëmbëlsuesa natyralë me pak kalori; Ëmbëlsira (bonbone), kallëpë me bonbone dhe 

çamçakëzë; Sheqerna, ëmbëlsuesa natyralë, veshje dhe mbushje të ëmbla, produkte blete; 

Ëmbëlsuesa natyralë në formë të koncentrateve të frutave; Shurup agave [ëmbëlsues 

natyral]; Gurabije; Çaj xhinxheri; Infuzione bimorë; Kafe artificiale; Kafe, çajra dhe kakao 

dhe zëvendësues prej tyre; Lule dhe gjethe për përdorim si zëvendësues të çajit; 

Zëvendësuesa të çajit; Çaj i çastit (pluhur me aroma i dehidratuar) [i ndryshëm nga ato për 

qëllime mjeksore]; Përgatitje për të bërë pije [me bazë çaj]; Kafe artificiale; Kafe e 

dekafeinuar; Zëvendësuesa të kafesë [kafe artificiale ose përgatije prej perimesh për 

përdorim si kafe]; Pika frutash [prodhime ëmbëltoreje]; Ëmbëlsira pa sheqer; Bonbone për 

përtypje; Sheqer rrushi; Përgatitje prej glukoze për ushqim; Bonbone nanexhiku; Kripëra, 

erëza, aromatizues dhe kondimente; Pije me bazë çaj me aroma frutash; Pije me bazë 

kamomil; Fara liri për qëllime kulinarie [erëza]; Tablet (prodhime ëmbëltoreje); Infuzione, 

jo mjeksore; Kallëpë me drithëra me proteina të larta; Embëlsuesa (Ëmbëlsuesa natyralë); 

Çaj pa kafeinë i ëmbëlsuar me ëmbëlsuesa; Sherbete [prodhime ëmbëltoreje]; Kafe; Çaj; 
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Kakao; Kafe artificiale; Miell palme; Miell; Përgatitje prej drithërave; Bukë; Torta; Maja; 

Farë-buke; Uthull; Salca [kondimente]; Erëza  

32  Birra; Ujra mineral të gazuar dhe pije të tjera jo-alkolike; Pije frutash dhe lëngje 

frutash; Shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; Pluhura për  bulëzim pijesh; Pilula 

për bulëzim pijesh; Ujë mineral (Përgatitje për të bërë ujë mineral); Ujë i gazuar (Përgatitje 

për të bërë ujë të gazuar); Lëngje perimesh [pije]; Pije izotonike; Limonada; Shurupra për 

limonad; Pije prej hire; Smuthi (pije e trashë prej shtrydhjes së frutave, perimeve të përzier 

me ingredientë të tjerë); Sherbete [pije]; Pije jo-alkolike; Pije me gaz të aromatizuara; Pije 

izotonike; Pije me bazë arra dhe soj; Pije energjike [jo për qëllime mjeksore]; Esenca për të 

bërë pije; Pije me bazë arra kokosi; Pije me bazë uji që përmbajnë ekstrakte çaji; Ujë i 

pasuruar me minerale [pije]; Pije jo-alkolike të pasuruara me vitamina; Pije të pasuruara 

nga ana ushqimore; Pije me bazë fruta të ngrira; Pije që përmbajnë vitamina; Ujë mineral 

[pije]; Ujë i gazuar; Përgatitje për të bërë pije; Pije jo-alkolike; Pije të gazuara me aroma; 

Pije për sport  

35  Publicitet; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione zyre; Shërbime të 

administrimit të biznesit në fushën e kujdesit të shëndetit; Shërbime të përpunimit të të 

dhënave në fushën e kujdesit të shëndetit; Këshillim në lidhje me menaxhimin e biznesit të 

klubeve të shëndetit; Përpilim statistikash në lidhje me përdorimin në kujdesin e shëndetit; 

Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë për përgatitje farmaceutike, veterinare dhe të 

higjenës dhe pajisjeve mjeksore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me instrumenta 

mjeksorë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me aparatura mjeksore; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me aparatura mjeksore; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me instrumenta mjeksorë; Shërbime të agjencisë të punësimit në lidhje me gjetje 

vend pune të personelit mjeksor dhe infermier; Menaxhim biznesi të dyqaneve të shitjes me 

pakicë dhe shumicë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt e pastrimit; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje sportive; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me produkte ushqimore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte 

tualeti; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje për mbrotje të dëgjimit; Shërbime 

të shitjes me pakicë në lidhje me aparatura për nxirrje nga dielli; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me shtesa dietike; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte për flok; Shërbime të dyqaneve të 

shitjes me pakicë në linjë në lidhje me produtke kozmetike dhe të bukurisë; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me pije jo-alkolike; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

ndihmuesa seksualë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje të teknologjisë së 

informacionit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me publikime elektronike të 

shkarkueshme; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje të terapisë fizike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitje veterinare; Shërbime të shitjes me 

pakicë nëpërmjet një rrjeti global kompjuterik në lidhje me produkte ushqimore; Prezantim 

të mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me pajisje të bukurisë për njerëz; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me pajisje higjenike për njerëz; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje të 

bukurisë për kafshë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje të higjenës për 

kafshë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitje për të bërë pije; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me produkte të tualetit; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me shtesa dietike; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me përgatitje dietike; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje të teknologjisë së informacionit; 
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Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me aparatura veterinare; Shërbime të shitjes me 

shumicë në lidhje me instrumenta veterinarë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 

pajisje higjenike për njerëz; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje të bukurisë 

për kafshë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje higjenike për kafshë; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje të bukurisë për njerëz; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me përgatitje veterinare; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me artikuj veterinarë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me artikuj dhe 

përgatitje veterinare; Shërbime të porosisë në linjë; Publikim të materialeve publicitarë në 

linjë; Dhënie me qira të hapësirës publicitare në linjë; Shërbime të shitjes me pakisë të 

porosisë me postë për artikuj kozmetikë; Shërbime të shitjes me pakicë në linjë në lidhje 

me produktet kozmetikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me bonbone; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me bonbone; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me çajra; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me çajra; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje 

me kafe; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me kafe; Shërbime të shitjes me shumicë 

në lidhje me pije jo-alkolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1515 

(220) 18/12/2017 

(300) 62259/2017  02/10/2017  CH 

(731) Davidoff & Cie SA  rue de Rive 2 

1200 Genève, CH 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  DAVIDOFF REACH 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar;produktet e duhanit;zëvendësues të 

duhanit, asnjëri nga to nuk është për qëllime mjekësore ose kuruese;cigare;cigare 

elektronike;lëngje për cigare elektronike;artikuj për duhanpirësit, çakmak për 

cigare;taketuke;shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1516 

(220) 19/12/2017 

(300) 87/517,403  06/07/2017  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)  TALPAQTO 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 
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sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve 

respiratore;vaksina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1517 

(220) 19/12/2017 

(731) GESA S.r.l.  Via Morimondo 26  

20143 MILANO, IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  cioccolatitaliani 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk, i konzervuar; peshk, jo i gjalle; shpendë, jo të gjallë; kafshët e 

gjahut, jo te gjalla; ekstrakte të mishit; perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të 

ziera;  xhele frutash; xhem; komposto; vezë; qumësht; produktet e qumështit; pije 

qumështi, me predominim te qumështit; vajra për ushqim; yndyrna ushqimore  

30  Kafe;kafe artificiale;çaj;kakao;çokollate;pije me çokollatë me qumësht;pije me baze 

çokollate;çokollatë shkume;sheqeri;oriz;tapiokë;sagu;miell;përgatitjet e 

drithërave;bukë;pasta;ëmbëlsira;akullore të ngrënshme;akullore;jogurt të ngrirë [ëmbëlsira 

te ftohta];mjaltë;melasë;maja;pluhur per pjekje;kripë gatimi;mustard;uthull;salcat 

[mëlmesat ];erëza.  

43  Shërbime për restaurantet vet-shërbyese; shërbime për bare; shërbime për kafene; 

shërbime  kafeterie; shërbime për kantina; shërbime hotelesh; shërbime restaurantesh; 

shërbimet e pansineve; shërbime për bar rosticeri; shërbime zyrash për akomodim [hotele, 

pansione]; shërbime e pritjes për akomodim të përkohshëm[menaxhimi i ardhjeve dhe 

nisjeve]. 

 
 

(210) KS/M/ 2017/1518 

(220) 19/12/2017 

(731) Besins Healthcare Luxembourg 

S.A.R.L 2-8 rue Julien Vesque, L-2668 , LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  UTROGESTAN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, ushqime shtesë për përdorim mjekësor“.  
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(210) KS/M/ 2017/1520 

(220) 19/12/2017 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591)  Bardhë, zi dhe gjelbër. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Pajisje të kuzhinës, përkatësisht përzierës (blender) elektrik, procesues elektrik të 

ushqimit.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1521 

(220) 19/12/2017 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591)  Bardhë, zi dhe gjelbër. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Pajisje të kuzhinës, përkatësisht përzierës (blender) elektrik, procesues elektrik të 

ushqimit.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1522 

(220) 19/12/2017 

(731) TORREFAZIONE GORIZIANA S.r.l. 

Via Terza Armata 91/93, 34170 GORIZIA 

GO, IT 

(591)  Bardhë dhe kuqe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30   Aromatizuesa kafeje; biskota; vafera; kafe; kafe e papjekur; kekra; karamele 

[sheqerka]; përgatitje prej drithërash; akullore; akuj të ngrënshëm; ëmbëlsuesa natyralë; 

kekra të vegjël me marzipanë [kekra]; sheqer; aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat 

esencialë, për kekra; pije prej kafeje me qumësht; biskota petit-beurre; aromatizuesa për 

ushqim, të ndryshëm nga vajrat esencialë; aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë, 

për pije; pije me bazë kafeje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1523 

(220) 19/12/2017 

(731) TORREFAZIONE GORIZIANA S.r.l. 

Via Terza Armata 91/93, 34170 GORIZIA 

GO, IT 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Aromatizuesa kafeje; biskota; vafera; kafe; kafe e papjekur; kekra; karamele 

[sheqerka]; përgatitje prej drithërash; akullore; akuj të ngrënshëm; ëmbëlsuesa natyralë; 

kekra të vegjël me marzipanë [kekra]; sheqer; aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat 

esencialë, për kekra; pije prej kafeje me qumësht; biskota petit-beurre; aromatizuesa për 

ushqim, të ndryshëm nga vajrat esencialë; aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë, 

për pije; pije me bazë kafeje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1524 

(220) 19/12/2017 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC, AE 

(591)    E kafët, e hirit, e portokalltë dhe e 

verdh.   

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 34  Cigare, puro, duhan, duhani i papërpunuar dhe të prodhuar, çantat e purove, çanta 

(cigare), duhan që përtypët, cigarlluk, melasë, artikujt e duhanpirësve, çakmakët për 

duhanpirësit, filtrat (cigare),  shkrepsa dhe kuti për shkrepsa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1525 

(220) 19/12/2017 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC  

Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

(591) E zezë  

(740)  Arben Avdiu, ''ANA'' SH.P.K.  

Rr.''Malush Kosova'' ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Qymyr, briket qymyri, koks, briket (të djegshme), briketa druri, linjiti, të gjitha 

përdorimet për nargjile (shisha) dhe pirja e duhanit  

34  Cigare, puro, duhan, duhani i papërpunuar dhe të prodhuar, çantat e purove, çanta 

(cigare), duhan që përtypët, cigarlluk, melasë, artikujt e duhanpirësve, çakmakët për 

duhanpirësit, filtrat (cigare),  shkrepsa dhe kuti për shkrepsa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1526 

(220) 19/12/2017 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC  

Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)  Super GRAND 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare, puro, duhan, duhani i papërpunuar dhe të prodhuar, çantat e purove, çanta 

(cigare), duhan që përtypët, cigarlluk, melasë, artikujt e duhanpirësve, çakmakët për 

duhanpirësit, filtrat (cigare),  shkrepsa dhe kuti për shkrepsa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1527 

(220) 19/12/2017 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

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

dhe e zezë.   

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

(540)   
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Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

     

 

(511) 30  Biskota; çokollata; ëmbëlsira brumërash; grimcina; uafera; ëmbëlsira; tartë - lloje 

të ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave; ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira 

bukëpjeksish, ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire, ëmbëlësira të 

ngrira, akullore; ushqime të ngrira të ngrënëshme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1528 

(220) 19/12/2017 

(731) San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A 

Via F. Turati 29 20121 Milano, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  STILETTO 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu;ekstrakte të mishit;fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara;arra, perime të thara, xhelatinë, reçel, 

komposto;vezë;qumësht dhe produktet e qumështit;vajra dhe yndyrna ushqimore, ushqime 

si meze e lehtë, duke përfshirë, por jo kufizuar në patate të skuqura, patate të skuqura 

(french fries), patate rriska të skuqura, përgatitjet e bëra nga patate, produkte të bëra nga 

patate, me ose pa erëza, produkte të bëra nga rriskat  dhe kokrra e patates, kokrra të kripura 

ose aromatizuara gjithashtu të mbuluara;ushqim me bazë frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1529 

(220) 19/12/2017 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(591) e kuqe, e bardhë, e gjelbër dhe e zezë.  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

271 

 

     

 

(511) 30  Biskota;çokollata;ëmbëlsira brumërash;grimcina;uafera;ëmbëlsira;tartë - lloje të 

ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave;ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira bukëpjeksish, 

ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire,ëmbëlsira të ngrira,akullore; 

ushqime të ngrënëshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1530 

(220) 19/12/2017 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(591) e kuqe, e bardhë, e zezë dhe ngjyrë 

kafe.  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota; çokollata; ëmbëlsira brumërash; grimcina; uafera; ëmbëlsira; tartë - lloje 

të ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave; ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira 

bukëpjeksish, ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire, ëmbëlësira të 

ngrira, akullore; ushqime të ngrira të ngrënëshme.   
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(210) KS/M/ 2017/1531 

(220) 19/12/2017 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(591) e kuqe, e gjelbër, e zezë dhe e bardhë.  

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota; çokollata; ëmbëlsira brumërash; grimcina; uafera; ëmbëlsira; tartë - lloje 

të ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave; ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira 

bukëpjeksish, ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire, ëmbëlësira të 

ngrira, akullore; ushqime të ngrira të ngrënëshme.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1532 

(220) 19/12/2017 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(591) e kuqe, e kaltër, e verdhë, portokalli, e 

zezë dhe e bardhë.   

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Biskota; çokollata; ëmbëlsira brumërash; grimcina; uafera; ëmbëlsira; tartë - lloje 

të ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave; ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira 

bukëpjeksish, ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire, ëmbëlësira të 

ngrira, akullore; ushqime të ngrira të ngrënëshme.   
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(210) KS/M/ 2017/1533 

(220) 20/12/2017 

(300) 3020107000070171  23/06/2017  IT 

(731) CRIS CONF. S.P.A. 

Strada Comunale di Fornio 132 

FIDENZA (PARMA), IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Kapese per stoli dhe imitime te stolive; stoli dhe imitime te pjeseve te 

stolive;kopsa per rripa oresh; stoli dhe imitime stolishe; gjerdane (stoli); stringla [stoli, 

bizhuteri (Am.)]; stringla dekorative per telefona celulare; mbajtese qelsash nga lekura; 

mbajtese qelesash nga metale te zakonshme; unaza per qelsa nga metali; mbajtese qelsash 

nga metali; vathe; byzylyke [stoli]; karfica zbukuruese; unaza [stoli]; mansheta; zingjire 

[stoli]; stoli nga plastika; stoli të veshura me metale të çmuara; canta per stoli; kapese 

kravatash; karfica kravatash; medalje; ore dore; ore xhepi; ore tavoline; ore sportive; ore 

per zhytje; kronografe [ore]; pjese te oreve; ekrane te oreve; kellefe per sahate dhe ore; kuti 

per mekanizmat e ores; rripa oresh nga lekura; ore te bera nga metale te cmueshme ose te 

mbeshtjellura me to; metale te cmuara dhe aliazhet e tyre; stoli, gure te cmuar dhe gjysem 

te cmuar; instrumentet horologjike dhe kronometrike  

18  Canta lekure ; canta lekure per kredit kartela; canta lekure per qelsa; canta nga imitimet 

e lekures; canta dhe mbajtese per kredi karta[artikuj lekure]; canta makijazhi, te zbrazta;  

valixhe dhe canta udhetimi; dollape per kepuce; canta; canta dore me rrjetë zinxhir; hobe 

çanta për bartjen e foshnjave; qanta plazhi; çanta për sport; çanta për pazar; çanta të vogla  

për burra; kuletat prej lëkure; çantat e të vogla [çanta dore]; portofolet e tipit valixhe, 

valixhe e vogla; çantat e shkollës; shiritat për bagazh; çanta te vogla shpine; cante dore; 

transportuesit e veshjeve për kostume,këmisha dhe veshjet; kuti kapelesh per udhtim; canta 

kartelash [portofol];canta qelesash nga lekura dhe gezofi; kuleta per kartela krediti nga 

lekura; mbajtësit e monedhave në formë kuletave;cante shpine; kuti prej lëkure ose gëzofi; 

valixhe atashe ; valixhe lëkure; cante shpine; veshje për kafshët shtëpiake; jakë për kafshët; 

rripat për kafshët shtëpiake; lëkura dhe imitimet e lëkurës; lëkurat e gezofet e kafshëve; 

valixhe dhe çanta mbartëse; çadra dielli; bastune; kamxhik, parzmore dhe takeme kuajsh; 

kollare, rripa dhe veshje për kafshët.  

25  Veshje të gatshme; bluza; veshje të papërshkueshme nga uji; veshje për sport; rroba; 

kostume; veshje pulover; kemishe nate; shami [shalle]; të brendshme; qafore [xherdan]; 

komplete ndërresash [ndërresa]; korse [veshje te brendshme]; çizme për sport; çorape; 

çorape; këmisha; këmisha të shkurtra; kapele; xhaketa; kapuc [veshje]; tunikat; bluzone; 

rripa [veshje]; triko; kollare [veshje]; qafore [pjesë të veshjeve]; kostume për larje; brekë; 

kravate; kollare te ndashme; veshje të gatshme [pjesët e veshjeve]; shalle; gabardina 

[veshje]; xhup; xhaketa [veshje]; funde; doreza [veshje]; veshje; veshje prej lëkure; veshje 

nga imitimet e lëkures; triko [veshje]; dollake [pantallona]; trikotazh [veshje]; rroba banjo 

[triko]; triko sportive; corape te brendshme trikotazhi; pulover; xhemper; kellefe gezofi per 

duart [veshje]; mantele; funde sportive; funde; pantallona; pantallona të shkurtra; gëzof me 
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kapuç; gëzof [veshje]; pizhame; rrobat e banjës; mansheta; ponco; sandale; saris; sarong; 

ngrohes te qafes; ngrohes te krahut [veshje]; dollakë [ngrohës këmbësh]; pelerina [veshje]; 

këpucë; shalle; breza për veshje; xhybe; veshje të jashtme; zhupon; çizme; shall gezofi; 

bluza me menge te shkurta; bluze polo; Pantallona të shkurtra Bermuda; kombinime 

[veshje]; mbulesa [veshje]; beretat; kapele me strehe; kapela grashe; rrobdeshamber; 

pantofla; nallane; veshje, këpucë, kapelë  

26  Lidhëset e rripave; lidhëse metalike për këpucë; lidhëse për mbajtësit; tokëza për flokë; 

kapese per dorashka; fiksues për veshje; kopsa [pajisje veshjesh]; kopsa për veshje; 

fiksuesit e këpucëve; kopsat e rripave për veshje, jo prej metali të çmuar; fiksuesit e 

bluzave; kopsat e këpucëve; kopsat nga e metale të çmuara [pajisje veshjesh]; stringla te 

tjera nga ato qe perdoren si stoli, unaza per qelsa ose zinxhire per qelsa; dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe kordon; butona, kapese ne forme grepash, kunja dhe gjilpera; lule 

artificiale; zbukurime te flokeve; floke false  

35  Shërbime me shumicë dhe pakicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online, kapese 

per stoli dhe imitime te stolive;stoli dhe imitime te pjeseve te stolive;kopsa per rripa 

oresh;stoli dhe imitime stolishe;gjerdane (stoli);stringla [stoli, bizhuteri (Am.)];mbajtese 

qelsash nga metali;vathe;byzylyke [stoli];karfica zbukuruese;unaza [stoli];mansheta;stoli 

nga plastika;stoli të veshura me metale të çmuara, canta per stoli, kapese kravatash, ore 

dore, ekrane te oreve;canta per sahate dhe ora;kuti per mekanizmat e ores;rripa oresh nga 

lekura;shërbime me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online, 

cantave te lekures, cantave te lekures per kredit kartela;cantave te lekures per qelsa;canta 

nga imitimet e lekures, canta dhe mbajtese te  kredit kartave [artikuj lekure];canta 

makijazhi, te zbrazta;valixhe dhe canta udhetimi, dollape per kepuce, çanta, hobe për 

mbajtjen e foshnjave, çantat e vogla për burra, kuletat prej lëkure, valixhet, shiritat për 

bagazhet, çadrat dhe cadrat e diellit, çantat e vogla te shpindes, transportuesit e veshjeve 

për kostume, këmisha dhe fustane, kuti kapelesh per udhetim, canta qelesash nga lekura dhe 

gezofi, kuti prej lëkure ose gëzofi, valixhe atashe, valixhe lëkure, veshje për kafshët 

shtëpiake, jakë për kafshët, rripat për kafshët shtëpiake;shërbime me shumicë dhe pakicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online, veshje të gatshme, bluza, veshje të 

papërshkueshme nga uji, veshje për sport, rroba, kostume, veshje pulover, kemishe nate, 

shami , të brendshme;çizme për sport, çorape, çorape, kapele, mantele, bluza, rripa [veshje], 

triko, kostume banje, brekë, kravata, shalle;shërbime me shumicë dhe pakicë në emër të 

palëve të treta, gjithashtu online, xhupa, xhaketa [veshje], funde, dorashka [veshje], veshje 

prej lëkure dhe imitime të lëkurës, dollakë, veshje trikotazh [veshje], rroba banjo [veshje], 

triko sportive, corape te brendshem per femra, pullover, bluze, mantel, funde sportive, 

pantallona, pantallona të shkurtra, gezof me kapuc, gezof [veshje], pizhame, rrobat e 

banjës, mansheta, ponco, ngrohes te qafes, dollake [ngrohes te kembeve], pelerina [veshje], 

këpucë, shalle;breza për veshje, xhybe, veshje të jashtme, zhupon, çizme, shall gezofi, 

bluza me menge te shkurta, bluze polo, Pantallona të shkurtra Bermuda, kombinime 

[veshje], beretat, kapele me strehe, kapota, robdeshamber, pantofla, klloqe, veshje, këpucë, 

kapelë;shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu 

në online, lidhëset e rripave, lidhëse metalike për këpucë, lidhëse për mbajtësit, tokëza për 

flokë, kapese per dorashka, fiksues për veshje, kopsa [pajisje veshjesh], kopsa për veshje, 

fiksuesit e këpucëve, kopsat e rripave për veshje, jo prej metali të çmuar;fiksuesit e 

bluzave, kopsat e këpucëve, kopsat nga metale të çmuara [pajisje veshjesh], dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe kordon, butona, kapese ne forme grepash, kunja dhe gjilpera, lule 
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artificiale, zbukurime te flokeve, floke false;prezantimi i mallrave në media komunikimi, 

për qëllime të shitjes me pakicë;informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët 

[këshilla konsumatorit per blerje];promovimi i shitjeve për të tjerët;shërbimet e jashtme 

[ndihma afariste];shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera];demonstrimi i mallrave;rregullim vitrinash per dyqane;kërkimi i 

sponsorizimit;kërkim per bizneset;informacion biznesi;reklamat;menaxhimin e 

biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1534 

(220) 20/12/2017 

(300) 302017000070170   23/06/2017  IT 

(731) CRIS CONF. S.P.A. 

Strada Comunale di Fornio 132 

FIDENZA (PARMA), IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  Kapese per stoli dhe imitime te stolive;stoli dhe imitime te pjeseve te 

stolive;kopsa per rripa oresh;stoli dhe imitime stolishe;gjerdane (stoli);stringla [stoli, 

bizhuteri (Am.)];stringla dekorative per telefona celulare;mbajtese qelsash nga 

lekura;mbajtese qelesash nga metale te zakonshme;unaza per qelsa nga metali;mbajtese 

qelsash nga metali;vathe;byzylyke [stoli];karfica zbukuruese;unaza 

[stoli];mansheta;zingjire [stoli];stoli nga plastika;stoli të veshura me metale të çmuara;canta 

per stoli;kapese kravatash;karfica kravatash;medalje;ore dore;ore xhepi;ore tavoline;ore 

sportive;ore per zhytje;kronografe [ore];pjese te oreve;ekrane te oreve;kellefe per sahate 

dhe ore;kuti per mekanizmat e ores;rripa oresh nga lekura;ore te bera nga metale te 

cmueshme ose te mbeshtjellura me to;metale te cmuara dhe aliazhet e tyre;stoli, gure te 

cmuar dhe gjysem te cmuar;instrumentet horologjike dhe kronometrike  

18  Canta lekure; canta lekure per kredit kartela; canta lekure per qelsa; canta nga imitimet 

e lekures; canta dhe mbajtese per kredit karta [artikuj lekure]; canta makijazhi, te zbrazta; 

valixhe dhe canta udhetimi; dollape per kepuce; canta; çanta dore me rrjetë zinxhir; hobe 

çanta për bartjen e foshnjave; qanta plazhi; çanta për sport; çanta për pazar; çanta të vogla 

për burra; kuletat prej lëkure; çanta të vogla [çanta dore]; portofolet e tipit valixhe; valixhe 

te vogla; çantat e shkollës; shiritat për bagazh; çanta te vogla shpine; cante dore; 

transportuesit e veshjeve për kostume, këmisha dhe veshjet; kuti kapelesh per udhetim; 

canta kartelash [portofol]; canta qelesash nga lekura dhe gezofi; kuleta per kartela krediti 

nga lekura; mbajtësit e monedhave në formë të kuletave; cante shpine; kuti prej lëkure ose 

gëzofi; valixhe atashe; valixhe lëkure; cante shpine; veshje për kafshët shtëpiake; jakë për 

kafshët; rripat për kafshët shtëpiake; lëkura dhe imitimet e lëkurës; lëkurat e gezofet e 
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kafshëve; valixhe dhe çanta mbartëse; çadra dhe çadra dielli; bastune; kamzhik, parzmore 

dhe takeme kuajsh; kollare, rripa dhe veshje për kafshët.  

25  Veshje të gatshme; bluza; veshje të papërshkueshme nga uji; veshje për sport; rroba; 

kostume; veshje pulover; kemishe nate; shami [shalle]; të brendshme; qafore [xherdan]; 

komplete ndërresash [ndërresa]; korse [veshje te brendshme]; çizme për sport; çorape; 

çorape; këmisha; këmisha të shkurtra; kapele; xhaketa; kapuc [veshje]; tunikat; bluzone; 

rripa [veshje]; triko; kollare [veshje]; qafore [pjesë të veshjeve]; kostume për larje; brekë; 

kravate; kollare te ndashme; veshje të gatshme [pjesët e veshjeve]; shalle; gabardina 

[veshje]; xhup; xhaketa [veshje]; funde; doreza [veshje]; veshje; veshje prej lëkure; veshje 

nga imitimet e lëkures; triko [veshje]; dollake [pantallona]; trikotazh [veshje]; rroba banjo 

[triko]; triko sportive; corape te brendshme trikotazhi; pulover; xhemper; kellefe gezofi per 

duart [veshje]; mantele; funde sportive; funde; pantallona; pantallona të shkurtra; gëzof me 

kapuç; gëzof [veshje]; pizhame; rrobat e banjës; mansheta; ponco; sandale; saris; sarong; 

ngrohes te qafes; ngrohes te krahut [veshje]; dollakë [ngrohës këmbësh]; pelerina [veshje]; 

këpucë; shalle; breza për veshje; xhybe; veshje të jashtme; zhupon; çizme; shall gezofi; 

bluza me menge te shkurta; bluze polo; Pantallona të shkurtra Bermuda; kombinime 

[veshje]; mbulesa [veshje]; beretat; kapele me strehe; kapela grashe; rrobdeshamber; 

pantofla; nallane; veshje, këpucë, kapelë  

26  Lidhëset e rripave; lidhëse metalike për këpucë; lidhëse për mbajtësit; tokëza për flokë; 

kapese per dorashka; fiksues për veshje; kopsa [pajisje veshjesh]; kopsa për veshje; 

fiksuesit e këpucëve; kopsat e rripave për veshje, jo prej metali të çmuar; fiksuesit e 

bluzave; kopsat e këpucëve; kopsat nga e metale të çmuara [pajisje veshjesh]; stringla te 

tjera nga ato qe perdoren si stoli, unaza per qelsa ose zinxhire per qelsa; dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe kordon; butona, kapese ne forme grepash, kunja dhe gjilpera; lule 

artificiale; zbukurime te flokeve; floke false  

35  Shërbime me shumicë dhe pakicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online, kapese 

per stoli dhe imitime te stolive;stoli dhe imitime te pjeseve te stolive;kopsa per rripa 

oresh;stoli dhe imitime stolishe;gjerdane (stoli);stringla [stoli, bizhuteri (Am.)];mbajtese 

qelsash nga metali;vathe;byzylyke [stoli];karfica zbukuruese;unaza [stoli];mansheta;stoli 

nga plastika;stoli të veshura me metale të çmuara, canta per stoli, kapese kravatash, ore 

dore, ekrane te oreve;canta per sahate dhe ora;kuti per mekanizmat e ores;rripa oresh nga 

lekura;shërbime me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online, 

cantave te lekures, cantave te lekures per kredit kartela;cantave te lekures per qelsa;canta 

nga imitimet e lekures, canta dhe mbajtese te  kredit kartave [artikuj lekure];canta 

makijazhi, te zbrazta;valixhe dhe canta udhetimi, dollape per kepuce, çanta, hobe për 

mbajtjen e foshnjave, çantat e vogla për burra, kuletat prej lëkure, valixhet, shiritat për 

bagazhet, çadrat dhe cadrat e diellit, çantat e vogla te shpindes, transportuesit e veshjeve 

për kostume, këmisha dhe fustane, kuti kapelesh per udhetim, canta qelesash nga lekura dhe 

gezofi, kuti prej lëkure ose gëzofi, valixhe atashe, valixhe lëkure, veshje për kafshët 

shtëpiake, jakë për kafshët, rripat për kafshët shtëpiake;shërbime me shumicë dhe pakicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online, veshje të gatshme, bluza, veshje të 

papërshkueshme nga uji, veshje për sport, rroba, kostume, veshje pulover, kemishe nate, 

shami , të brendshme;çizme për sport, çorape, çorape, kapele, mantele, bluza, rripa [veshje], 

triko, kostume banje, brekë, kravata, shalle;shërbime me shumicë dhe pakicë në emër të 

palëve të treta, gjithashtu online, xhupa, xhaketa [veshje], funde, dorashka [veshje], veshje 

prej lëkure dhe imitime të lëkurës, dollakë, veshje trikotazh [veshje], rroba banjo [veshje], 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

277 

 

triko sportive, corape te brendshem per femra, pullover, bluze, mantel, funde sportive, 

pantallona, pantallona të shkurtra, gezof me kapuc, gezof [veshje], pizhame, rrobat e 

banjës, mansheta, ponco, ngrohes te qafes, dollake [ngrohes te kembeve], pelerina [veshje], 

këpucë, shalle;breza për veshje, xhybe, veshje të jashtme, zhupon, çizme, shall gezofi, 

bluza me menge te shkurta, bluze polo, Pantallona të shkurtra Bermuda, kombinime 

[veshje], beretat, kapele me strehe, kapota, robdeshamber, pantofla, klloqe, veshje, këpucë, 

kapelë;shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu 

në online, lidhëset e rripave, lidhëse metalike për këpucë, lidhëse për mbajtësit, tokëza për 

flokë, kapese per dorashka, fiksues për veshje, kopsa [pajisje veshjesh], kopsa për veshje, 

fiksuesit e këpucëve, kopsat e rripave për veshje, jo prej metali të çmuar;fiksuesit e 

bluzave, kopsat e këpucëve, kopsat nga metale të çmuara [pajisje veshjesh], dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe kordon, butona, kapese ne forme grepash, kunja dhe gjilpera, lule 

artificiale, zbukurime te flokeve, floke false;prezantimi i mallrave në media komunikimi, 

për qëllime të shitjes me pakicë;informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët 

[këshilla konsumatorit per blerje];promovimi i shitjeve për të tjerët;shërbimet e jashtme 

[ndihma afariste];shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera];demonstrimi i mallrave;rregullim vitrinash per dyqane;kërkimi i 

sponsorizimit;kërkim per bizneset;informacion biznesi;reklamat;menaxhimin e 

biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1535 

(220) 20/12/2017 

(731) Birra Prishtina Sh.P.K. 

Magjistralja Prishtine -Ferizaj Km.8,10000 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Pina 

 

 
     

 

(511) 32  Pije jo alkoolike;pije frutash dhe lëngje frutash;pije prej perimeve dhe lëngjeve të 

perimeve;shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve;ekstrakte frutash jo- 

alkoolike;preparate për bërjen e pijeve të gazuara;ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 

aromatizues frutash.  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë e ujitë minerale dhe te gazuar dhe pije  të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash.  

39  Mbushja dhe paketimi i pijeve joalkoolike , në veçanti pijeve prej lëngjeve te frutave  

dhe  frutave,  ujit mineral dhe të gazuar.  
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(210) KS/M/ 2017/1536 

(220) 20/12/2017 

(731) BIRRA PRISHTINA  SH.P.K 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Pinna 

 

 
     

 

(511) 32  Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve 

të perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ekstrakte frutash jo- 

alkoolike; preparate për bërjen e pijeve të gazuara; ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 

aromatizues frutash  

35  Shitje me shumicë dhe pakicë e ujitë minerale dhe te gazuar dhe pije  të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash  

39  Mbushja dhe paketimi i pijeve joalkoolike , në veçanti pijeve prej lëngjeve te frutave  

dhe  frutave,  ujit mineral dhe të gazuar.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1537 

(220) 20/12/2017 

(731) BIRRA PRISHTINA  SH.P.K 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Pin.na 

 

 
     

 

(511) 32  Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve 

të perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ekstrakte frutash jo- 

alkoolike; preparate për bërjen e pijeve të gazuara; ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 

aromatizues frutash.    

35  Shitje me shumicë dhe pakicë e ujitë minerale dhe te gazuar dhe pije  të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash.  

39  Mbushja dhe paketimi i pijeve joalkoolike , në veçanti pijeve prej lëngjeve te frutave  

dhe  frutave,  ujit mineral dhe të gazuar.  
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(210) KS/M/ 2017/1539 

(220) 20/12/2017 

(731) Amazon Europe Core S.à.r.l. 

5,Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  ECHO 

 

 
     

 

(511) 9  Pajisje të kontrollit të automatizimit në shtëpi; pajisje komunikimi pa tel për zë, të 

dhëna ose transmetim të imazhit; transmetues dhe marrës të zërit dhe të të dhënave; pajisje 

autonome informacioni të komanduara me zë; pajisje autonome ndihmëse personale me zë, 

duke integruar shërbimet e ofruara nëpërmjet aplikacioneve; altoparlantë të komanduara me 

zë; aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejimi, fotografike, kinematografike, 

optike,peshimi, matje, sinjalizimi, kontrolli (mbikëqyrje), shpëtimi jete dhe mësimi; aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; makina llogaritëse; 

pajisje për përpunimin e të dhënave; kompjutera; aparate dhe instrumente për përcjelljen, 

ndërprerjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; 

transportues të dhënash magnetike; disqe regjistrimi; kompakt disqe, DVD dhe media të 

tjera dixhitale regjistrimi; mekanizma për aparatet që funksionojnë me monedha; softuere 

kompjuterike; pajisje elektronike portative për marrjen, transmetimin dhe leximin e tekstit, 

imazheve dhe zërit përmes aksesit në internet pa tel; telekomanda për pajisje regjistrimi; 

telekomanda; komandues pa tel për të monitoruar dhe kontrolluar në distancë funksionimin 

dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike, elektronike dhe mekanike; ekrane 

kompjuterike me kontakt; lexues dixhital audio; regjistrues audio; lexues dixhital video; 

aparate portative për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e muzikës, imazheve dhe 

videove; aparatura dhe instrumente elektronike mësimore dhe trajnimi; kamera; kamera 

dixhitale; softuer për ridrejtimin e mesazheve; harduer dhe softuer kompjuterik për 

përpunimin, riprodhimin, sinkronizimin, regjistrimin, organizimin, shkarkimin, ngarkimin, 

difuzimin, transmetimin, marrjen, shfaqjen dhe shikimin e shfaqjeve televizive, filmave, 

teksteve, imazheve, medias dixhitale, multimedias, audiove, softer kompjuterik për qasjen, 

monitorimin, ndjekjen, kërkimin, ruajtjen dhe shkëmbimin e informacionit mbi tema me 

interes të përgjithshëm; programe kompjuterike dhe periferike për programimin e 

personalizuar televiziv (TV) interaktiv; programe kompjuterik dhe periferike për përdorim 

në shfaqjen dhe manipulimin e medias vizuale, imazheve grafike, tekstit, fotografive, 

ilustrimeve, animacioneve dixhitale, videoklipeve, pamjeve filmike dhe të dhënave audio 

dhe për rrjetëzimin social; programe kompjuterike për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e 

bazave të të dhënave në internet; pajisje kompjuterike dhe softuer për sigurimin e 

komunikimit telefonik të integruar me rrjetet kompjuterike të informimit global; softuer 

kompjuterik i përdorur për kontrollin autonom të informacionit të komanduar me zë dhe 

pajisjet ndihmëse personale; softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me shërbimin e 

abonimit të përmbajtjes dixhitale, duke ofruar platforma kërkimi për t'i lejuar përdoruesit të 

kërkojnë dhe pranojnë përmbajtje dixhitale të medias; softuer kompjuterik për krijimin, 

autorsinë, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen, shfaqjen, formatimin, 

redaktimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, konvertimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin 

e tekstit, punëve vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, fotografive, dokumenteve 

dhe veprave elektronike dhe përmbajtjeve multimediale; softuer kompjuterik që mundëson 

përmbajtjen, tekstin, punimet vizuale, veprat audio, veprat audiovizuale, veprat letrare, të 

dhënat, skedarët, dokumentet dhe veprat elektronike që të shkarkohen dhe të arrihen në një 
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kompjuter ose pajisje të tjera elektronike portative; softuer kompjuterik për transmetimin, 

ndarjen, marrjen, shkarkimin, transmetimin, shfaqjen dhe transferimin e përmbajtjes, 

tekstit, punëve vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, punimeve letrare, të dhënave, 

skedarëve, dokumenteve dhe punimeve elektronike nëpërmjet pajisjeve dhe kompjuterëve 

portativ elektronik dhe rrjeteve të komunikimit kompjuterik dhe kompjuterik global; 

altoparlant vetiak stereo; mikrofone; softuer për njohjen e karaktereve; softuer për njohjen e 

zërit; softuer për postë elektronike dhe mesazhe; softuer kompjuterik për formatimin dhe 

konvertimin e përmbajtjeve, tekstit, punëve vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, 

veprave letrare, të dhënave, skedarëve, dokumenteve dhe punimeve elektronike në një 

format të pajtueshëm me pajisjet dhe kompjuterët portativë elektronikë; softuer kompjuterik 

për menaxhimin e informacionit personal, si dhe për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e 

përmbajtjeve audio dhe multimediale, lojrave dhe aplikacioneve softuer; softuer për 

komandimin dhe njohjen e zërit, softuer për konvertimin e fjalimit në tekst dhe aplikacione 

softuer me zë; softuer të shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për kompjuter 

ose pajisje të tjera elektronike portative; softuer kompjuterik në fushën e transmetimit të 

tekstit, imazhit dhe zërit dhe të ekranit.  

35  Reklama; shërbime marketingu reklamash, pra, promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të trajtimit të porosive, domethënë, shërbime që lidhen me futjen dhe 

përpunimin e porosive; sigurim informacioni për produkte me qëllim të ndihmës për 

përzgjedhjen e mallrave të konsumit të përgjithshëm për të plotësuar nevojat e 

konsumatorit; sigurimi i shërbimeve të optimizimit të motorëve të kërkimit; krahasimi i 

shërbimeve tregtare, përkatësisht, promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

menaxhimin e kompjuterizuar të bazave të të dhënave dhe skedarëve; krijimi e indekseve të 

informacionit, vendeve dhe burimeve të tjera në dispozicion në rrjetet kompjuterike globale 

dhe rrjetet e tjera elektronike dhe të komunikimit për të tjerët; sigurimi i informacionit të 

produkteve të konsumit me qëllim të zgjedhjes së mallrave të konsumit të përgjithshëm për 

të plotësuar specifikimet dhe nevojat e konsumatorit; informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët, domethënë, ofrimi i mundësive për përdoruesit e internetit për të postuar 

vlerësime, rishikime dhe rekomandime për një gamë të gjerë të produkteve të konsumit; 

shërbime në dyqan me pakicë on-line që paraqesin një shumëllojshmëri të gjërë të mallrave 

të konsumit të të tjerëve; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë on-line që ofrojnë një 

shumëllojshmëri të gjërë të mallrave të konsumit të të tjerët; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shërbime të shitjes on-line me pakicë në lidhje me libra, pajisje elektronike, ushqim, 

verë dhe pije, produkte kuzhine, produkte pastrimi, enë kuzhine, artikuj shtëpie, veshje, 

produkte të kujdesit personal, produkte për kafshë, mallra sportive, pajisje kampingu, lodra, 

zbukurime, këpucë dhe kapele; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; 

sigurim numeratorësh telefonikë, adresat e biznesit, adresat e postës elektronike, adresat të 

uebeve të rrjetit, adresat dhe numrat e telefonit të njerëzve, vendeve dhe organizatave  

38  Shërbime telekomunikacioni; shërbime telekomunikacioni, domethënë, transmetim 

elektronik i skedarëve me përmbajtje audio, vizuale dhe multimediale të transmetuara dhe 

të shkarkueshme nëpërmjet kompjuterëve dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; transmetim 

elektronik i mesazheve, zërit, të dhënave dhe imazheve nëpërmjet një rrjeti global të 

komunikimit; komunikim elektronik; transmetim elektronik i informacionit dhe të dhënave; 

transmetimin elektronik i zërit, të dhënave dhe imazheve nëpërmjet një rrjeti global të 

komunikimit; dërgimi i mesazheve nëpërmjet transmetimit elektronik; sigurimi i qasjes në 

forume diskutimi; sigurimi i tabelave elektronike on-line për transmetimin e mesazheve 
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midis përdoruesve të kompjuterëve në fushën e informacionit të produkteve të konsumit; 

transmetimi audio i fjalës; transmetim audio dhe transmetimi i medias dixhitale arsimore 

dhe argëtuese; shërbime komunikimi pa tel me brez të gjerë; sigurimin aksesi në një bazë të 

dhënash interaktive për transmetimin e mesazheve midis përdoruesve dhe abonentëve të 

kompjuterëve në lidhje me librat, filmat, filmat artistikë, lojërat, lodrat, mallrat sportive, 

produkte elektronike, prezantimet multimediale dhe mallrat e tjera shtëpiake dhe të 

konsumit; sigurimi i aksesit në direktoritë on-line, bazat e të dhënave, faqet e internetit të 

ngjarjeve të aktualitetit dhe bloget, dhe dokumentet e referimit on-line; sigurimin e 

portaleve on-line dhe një uebfaqe që paraqet përmbajtje arsimore dhe argëtuese, 

përkatësisht filma, shfaqje televizive, vepra audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra, vepra 

teatrale, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative, aktivitete të kohës së lirë të 

natyrës së hobit, turne, art, vallëzim, komedi muzikore, kulturë, ekspozita sportive dhe 

aktualiteti, mësime sportive, klube, programe radioje, komedi, drama, konkurse, vepra 

vizuale arti, lojëra, lodra, festivale, muze, parqe, ngjarje kulturore, koncerte, botime me 

kompjuter, animacion, ngjarje të aktualitetit, shfaqje mode, prezantime multimediale dhe 

kuize interaktive arsimore; transmetimi i podkasteve, transmetimi i uebfaqeve; shërbime 

tekstesh dhe të mesazheve pa tel dixhitale numerike; sigurimi i një rrjeti on-line që u 

mundëson përdoruesve të qasen dhe ndajnë përmbajtje, tekste, vepra vizuale, vepra audio, 

vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, fotografi, dokumente dhe vepra elektronike; 

sigurimi i përdoruesit me kohë aksesi në telekomunikacion për rrjetet e komunikimeve 

elektronike me mjete të identifikimit, gjetjes, grupimit, shpërndarjes dhe menaxhimit të të 

dhënave dhe lidhjeve me serverat e kompjuterave të tretë, procesorët kompjuterikë dhe 

përdoruesit e kompjuterit; sigurim e direktorive për numrat e telefonit, adresat e biznesit, 

adresat e postës elektronike, adresat në faqet ueb të rrjetit, adresat dhe numrat e telefonit të 

njerëzve, vendeve dhe organizatave;sigurimin aksesi në pajisjet ndihmëse ose pajisjet 

elektronike duke ofruar shërbime të lidhjes së telekomunikacionit për transferimin e 

imazheve, mesazheve, audiovizive, vizuale, audiovizive dhe multimediale në mesin e 

lexuesve elektronikë, telefonave celularë, smartfonëve, pajisjeve elektronike portative, 

pajisjeve portative dixhitale, tabletave ose kompjuterëve; dergimi i mesazheve permes 

transmetimit elektronik; ofrimi i forumeve të diskutimit në internet, forumeve të internetit 

dhe komuniteteve on-line për transmetimin e fotografive, videove, tekstit, të dhënave, 

imazheve dhe punimeve të tjera elektronike; ofrim shërbimesh informacioni, konsulence 

dhe këshillimi në lidhje me të lartpërmendurat  

41  Sigurim informacioni në lidhje me argëtimin; botimi i periodikëve; sigurimi i botimeve 

elektronike (jo të shkarkueshme); botimi i librave elektronike, revistave; publikim materiali 

në mbajtëse të dhënash magnetike ose optike; publikimi i muzikës on-line; sigurim 

informacioni në fushën e argëtimit në internet; sigurimi i muzikës dhe podkasteve të para-

regjistruar jo të shkarkueshme; sigurim informacioni edukimi dhe argëtimi, lajme dhe 

komente ngjarjesh aktualiteti, argëtimi, ngjarje sportive, lajme, sporte, biznesi dhe financa, 

politika dhe qeveria, shëndeti dhe fitnesi fizik, moti, shkenca dhe teknologjia, udhëtime, 

arti dhe literatura, mënyra e jetesës dhe rritja personale, automjete  tokësore dhe mjete  

transporti, edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve, pasuritë e patundshme, moda dhe dizajni, 

receta, përbërësit dhe gatimi, dekorimi i shtëpisë, muzika dhe kinemaja, historia, mjekësia, 

ligji dhe ofrim informacioni edukimi dhe argëtimi rreth të drejtave të klientit; sigurimi i një 

uebfaqeje që përmban informacion, audio, publikime të gjitha që lidhen me argëtimin; 

sigurimin e lajmeve dhe informacionit në fushën e argëtimit në lidhje me informacionin, 
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konkurset, tekstin, audiot, botimet që kanë të bëjnë me argëtimin; konsulencë në fushën e 

argëtimit dhe industrisë argëtuese; sigurim informacioni mbi argëtimin, filmat dhe shfaqjet 

televizive nëpërmjet rrjeteve sociale; distribucion të argëtimeve radiofonike dhe të 

reklamave interaktive; shërbime argëtuese informative, pra, sigurim mundësish për 

shkëmbimin e informacionit dhe bisedave në lidhje me një larmi temash përmes ngjarjeve 

direkte dhe informacionit të postuar; sigurimi i informacionit, rishikimeve dhe 

rekomandimeve të personalizuara në fushën e argëtimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit 

global; Sigurimin e informacionit dhe komenteve në fushën e argëtimit ose edukimit 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global, domethënë, informacione në fushën e muzikës, 

librave, filmave, filmave artistikë, lojërave, lodrave, mallrave sportive, produkteve 

elektronike, prezantimeve multimediale dhe mallrave të tjera shtëpiake dhe të konsumit; 

shërbime argëtimi, domethënë, sigurimi i programeve audiovizive on-line të parapërgatitura 

në fushën e muzikës, librave, filmave, filmave artistikë, lojërave, lodrave, mallrave 

sportive, produkteve elektronike, prezantimeve multimediale dhe mallrave të tjera 

shtëpiake dhe të konsumit; shërbime argëtimi, domethënë, ofrimin on-line të kritikave, 

vlerësimeve dhe rekomandimeve të muzikës, librave, filmave, filmave artistikë, lojërave, 

lodrave, mallrave sportive, produkteve elektronike, prezantimeve multimediale dhe 

mallrave të tjera shtëpiake dhe të konsumit; shërbime argëtimi, domethënë, sigurimin e 

pjesëve të veprave audio të para-regjistruar nëpërmjet internetit; botimi i librave, revistave, 

periodikëve, veprave letrare, veprave audio dhe veprave audiovizuale;sigurimin e punimeve 

të paregjistruara jo të shkarkueshme audio, vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet rrjeteve pa 

tel; sigurimi i lojërave kompjuterike në internet dhe tregimeve interaktive në internet; 

sigurim informacioni, lajmesh, artikujsh dhe komentesh në fushën e arsimit dhe 

institucioneve arsimore; shërbime arsimore lidhur me mësimin në klasë dhe mësimin në 

distancë on-line mbi temat e ngjarjeve aktuale, arsimit, historisë, gjuhës, arteve liberale, 

matematikës, biznesit, shkencës, hobit, teknologjisë, kulturës, sportit, artit, psikologjisë dhe 

filozofisë; shërbime interaktive arsimore në natyrën e instruksioneve kompjuterike dhe me 

ndihmën e kompjuterit të mbështetur në tema të ngjarjeve aktuale, arsimit, historisë, gjuhës, 

arteve liberale, letërsisë, matematikës, biznesit, shkencës, hobit, teknologjisë, kulturës, dhe 

filozofisë; shërbime edukative dhe argëtuese në natyrën e podkasteve, transmetimeve ueb 

dhe programeve të vazhdueshme që përmbajnë lajme dhe komente në fushën e muzikës, 

veprave audio, librave, teatrit, veprave letrare, ngjarjeve sportive, aktiviteteve rekreative, 

aktiviteteve të kohës së lirë, turneve, artit, vallzimit, komedive muzikore, mësimeve 

sportive, klubeve, radios, komedisë, konkurseve, veprave vizuale, lojrave, lodrave, 

festivaleve, muzeumeve, parqeve, ngjarjeve kulturore, koncerteve, publikimeve, 

animacioneve, ngjarjeve të ditës, modës, dhe prezantimeve multimediale me qasje 

nëpërmjet internetit ose kompjuterëve të tjerë në rrjetet e komunikimit; prodhimin e 

programit të radios; radio argëtuese; shërbime regjistrimi në studio; sigurim  informacioni 

on-line lidhur me lojërat kompjuterike dhe përmirësimin kompjuterik për lojërat; sigurimi i 

një baze të dhënash argëtimi e kërkueshme në internet me muzikë on-line jo të 

shkarkueshme dhe tekste të tjera dixhitale, skedarë audio me libra, revista, lajme dhe 

informacione; sigurim informacioni, konsulence dhe shërbime këshillimi në lidhje me të 

lartpërmendurat  

42  Sigurimi i motorëve të kërkimit; shërbime kompjuterike, domethënë, hostim në distancë 

i sistemeve operative dhe aplikacioneve kompjuterike; hostimi i sistemeve operative dhe 

aplikacioneve kompjuterike përmes internetit; programim kompjuterik; shërbime 
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konsulence në lidhje me menaxhimin, paraqitjen dhe kontrollin e aplikacioneve 

multimediale; harduer, softuer dhe konceptimi i sistemit kompjuterik; shërbime redaktimi, 

përditësimi, mirëmbajtjeje dhe mbështetjeje për softuerët dhe sistemet kompjuterike; 

shërbime kompjuterike që lidhen me menaxhimin e aplikacioneve multimediale, 

prezantimin dhe kontrollin, hulumtimin, menaxhimin e bazës së të dhënave, menaxhimin e 

objekteve dhe burimet e jashtme; shërbime kompjuterike, përkatësisht, hostimin e një baze 

të dhënash në internet që paraqet një gamë të gjërë informacioni të interesit të përgjithshëm 

nëpërmjet internetit; shërbime kompjuterike, përkatësisht, sigurimi i motorëve të kërkimit 

për marrjen e informacionit të interesit të përgjithshëm; hostimin e një baze të dhënash 

interaktive për transmetimin e mesazheve midis përdoruesve dhe abonentëve të 

kompjuterit;  hostimi i një bazë të dhënash interaktive për transmetimin e mesazheve midis 

përdoruesve dhe abonentëve të kompjuterëve në lidhje me librat, filmat, filmat artistikë, 

programet televizive, lojërat, lodrat, mallrat sportive, produktet elektronike, prezantimet 

multimediale dhe mallrat e tjera shtëpiake dhe të konsumit, shqyrtimet e produkteve dhe 

informacionin për blerjen në internet; sigurimi i softuerit të navigimit të internetit jo të 

shkarkueshëm on-line; sigurimi i pajisjes të softuerit të komunikimeve të lëvizshme jo të 

shkarkueshëm për rritjen e aksesit mobil në internet nëpërmjet kompjuterave, kompjuterave 

portativ dhe pajisjeve të komunikimit mobil; mbështetje teknike, domethënë, zgjidhja e 

problemeve të harduerëve dhe programeve kompjuterike dhe problemeve të harduerit dhe 

softuerit të pajisjeve të komunikimeve mobile dhe kompjuterike; konsultimi dhe 

konceptimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; koncetimi i softuerit kompjuterik për 

të tjerët; konsultimi dhe konceptimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike të lëvizshme 

kompjuterike dhe të komunikimeve mobile; hostim i përmbajtjes për të tretë, foto, tekst, të 

dhëna, imazhe, faqe interneti dhe vepra të tjera elektronike; 

sigurimin e platformave të kërkimit për të lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe të marrin foto, 

tekst, të dhëna, imazhe, vepra elektronike, vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, 

vepra letrare dhe dokumente; shërbime interaktive hostimi të cilat lejojnë përdoruesit të 

publikojnë dhe ndajnë foto, tekst, të dhëna, imazhe të tyre në internet; mirëmbajtjen dhe 

përditësimin e softuerëve në lidhje me sigurinë e kompjuterit, internetit dhe fjalëkalimit dhe 

parandalimin e rreziqeve kompjuterike, instalimi dhe mirëmbajtja e programeve 

kompjuterike; sigurimi e një uebfaqeje që përmban informacione teknike në lidhje me 

softuerin dhe harduerin kompjuterik; konsultime kompjuterike; transferimi i të dhënave nga 

një format kompjuterik te tjetri; hostimi i përmbajtjes dixhitale në rrjetet kompjuterike 

globale, rrjetet pa tel dhe rrjetet e komunikimeve elektronike; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerëve kompjuterikë dhe pajisjeve në internet jo të shkarkueshme për t'u 

mundësuar përdoruesve akses dhe shkarkim të softuerit kompjuterik; sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softuerit kompjuterik jo të shkarkueshëm që gjeneron rekomandime të 

personalizuara të aplikacioneve softuerike bazuar në preferencat e përdoruesit; monitorimi i 

të dhënave kompjuterike dhe sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve për qëllime sigurie;  

hostimin, shkallëzimin dhe mirëmbajtjen e bazave të të dhënave në internet për të tjerë; 

softuer informatike cloud për përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave; hostim cloud 

i bazave të të dhënave elektronike; furnizues shërbimesh aplikacioni (ASP) që përmban 

softuer për përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave; platforma si një shërbim 

(PAAS) me platforma softueri kompjuterik për përdorim në menaxhimin e bazës së të 

dhënave; softuer si shërbim (SAAS) që përmban softuer për përdorim në menaxhimin e 

bazës së të dhënave; Softuer si Shërbim (SaaS) për akses, monitorim, ndjekje, kërkim, 
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ruajtje dhe shkëmbim informacioni mbi tema me interes të përgjithshëm; Softuer si 

Shërbim (SaaS) për menaxhimin e informacionit personal dhe për akses, shfletim dhe 

kërkim të bazave të të dhënave në internet, përmbajtjeve audio dhe multimediale, lojërave, 

aplikacioneve softuer, tregjeve të aplikacioneve softuer, listave të programeve dhe 

udhëzuesve dhe videove me porosi; Softuer si Shërbim (SaaS) që përmban softuer për 

komandimin dhe njohjen me zë, softuer të konvertimit të fjalëve në tekst, aplikacioneve 

softuer me zë, menaxhimin e informacionit personal dhe për akses, shfletim dhe kërkim të 

bazave të të dhënave në internet, audiove, videove dhe multimediave, lojërave, 

aplikacioneve softuer, tregjeve të aplikacioneve softuer, listave të programeve dhe 

udhëzimeve, dhe videove me porosi; Softuer si Shërbim (SaaS) që mundëson skedarët 

audio dhe multimedial të shkarkohen dhe të arrihen në një kompjuter ose pajisje të tjera të 

lëvizshme elektronike të publikut; Softuer si Shërbim (SaaS) për pajisjet mobile që lejon 

përdoruesin të kërkojë përmbajtjen e pajisjes për informacione, kontakte dhe aplikacione; 

Softuer si Shërbim (SaaS) për krijimin e indekseve të informacionit, indekseve të faqeve të 

internetit dhe indekseve të burimeve të tjera të informacionit; Softuer si Shërbim (SaaS) për 

komandimin dhe njohjen me zë; Softuer si Shërbim (SaaS) për komandimin e 

altoparlantëve smart audio; Softuer si Shërbim (SaaS) që përmban softuer për përdorim në 

lidhje me shërbimet e abonimit të përmbajtjeve dixhitale; Softuer si Shërbim (SaaS) që 

përmban softuer për krijimin, autorësimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, 

marrjen, luajtjen, redaktimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe 

organizimin e përmbajtjeve audio dhe multimediale; sigurimin e platformave të kërkimit 

për të lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe të marrin përmbajtje mediatike dixhitale; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerëve dhe aplikacioneve jo të shkarkueshme on-line për 

akses në skedarë audio dhe video, lojëra, rrjete sociale, skedarë teksti dhe skedarë 

multimedia; shërbime kompjuterike, pra, sigurimi i serverëve të bazës së të dhënave me 

kapacitet të ndryshueshëm për të tjerë; sigurimi i një uebfaqeje me softuer jo të 

shkarkueshëm për menaxhimin e bazës së të dhënave; sigurimin e sistemeve operative dhe 

aplikacioneve kompjuterike nëpërmjet internetit; dhënie me qira të pajisjeve kompjuterike 

dhe të magazinimit të të dhënave me kapacitet të ndryshueshëm; sigurim, zhvillim dhe 

konceptim softueri, të pa shkarkueshëm, të arritshëm në një rrjet kompjuterik global, për 

menaxhimin e aplikacioneve kompjuterike; konceptim, menaxhim dhe monitorim të 

forumeve në internet për diskutim; krijimin e uebfaqeve të ruajtura në mënyrë elektronike 

në internet për shërbimet on-line dhe internetin; magazinimin e të dhënave, përpunimin dhe 

mirëmbajtjen e faqeve të internetit për palët e treta; menaxhimin e faqeve të internetit për të 

tjerë; dhënia me qira e servera ueb; mirëmbajtjen e uebfaqes, krijimi dhe shërbime hostimi; 

furnizues shërbimit aplikacioni, përkatësisht sigurimi, mbajtja, menaxhimi, zhvillimi dhe 

mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit dhe bazave të të dhënave në 

fushat e tregtisë elektronike, pagesat në internet, mbajtja e rradhës, konceptim i uebfaqes, 

ruajtja e të dhënave, shkallëzimi i kapaciteteve kompjuterike të përbashkëta, shërbime 

mesazhesh dhe llogaritjesh të renditjes në faqen e internetit bazuar në trafikun e 

përdoruesve; hostim i një faqe interneti që u jep përdoruesve aftësinë për të rishikuar 

imazhe të ndryshme të shtypura, fotografike, grafike dhe audio dhe të përdorin një shabllon 

të personalizuar për të siguruar të dhëna, pëlqime, mospëlqime, redaktime, ndryshime, 

modifikime, opinione, sugjerime dhe komente dhe të angazhohet në rrjetet sociale, të 

biznesit dhe të komunitetit; shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një komuniteti 

on-line për përdorues të regjistruar për të marrë pjesë në diskutime, për të marrë komente 
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nga kolegët e tyre, për të formuar komunitete virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale; projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; 

projektimin dhe zhvillimin e softuerit kompjuterik për lojëra; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të mjeteve të zhvillimit të softuerit jo të shkarkueshëm on-line për projektimin 

dhe zhvillimin e lojërave elektronike; shërbime të mbështetjes teknike, domethënë, 

zgjidhjen e problemeve të problemeve softuerëve kompjuterike të lojërave; sigurimi i 

aplikacioneve softuer jo të shkarkueshme; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

informatik cloud jo i shkarkueshëm në internet për përdorim në ruajtjen elektronike të të 

dhënave; zhvillimi i softuerit kompjuterik në fushën e aplikacioneve mobile; furnizimi i 

shërbimit të aplikacionit, përkatësisht, hostimi, menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

aplikacioneve, programeve dhe faqeve të internetit, në fushën e produktivitetit personal, 

komunikimit pa tel dhe teknologjisë mobile; shërbime shkencore dhe teknologjike dhe 

hulumtime dhe projekte që lidhen me to; analizë industriale dhe shërbime kërkimore; 

sigurimin e informacionit, konsulencës dhe shërbimeve këshillimore në lidhje me të 

lartpërmendurat  

45  Prezantim i bazuar në internet, rrjete sociale dhe shërbimet për takime;sigurimin e 

kontakteve dhe lehtësimin e prezantimeve me qëllim krijimin dhe zhvillimin e 

marrëdhënieve personale produktive për njerëzit që kanë dëshirë të përbashkët për të takuar 

njerëz të tjerë me interesa të ngjashme;prezantimi, marrëdhënie personale dhe shërbime të 

rrjeteve sociale të ofruara nëpërmjet internetit ose rrjetit tjetër kompjuterik ose të 

komunikimit;shërbime të rrjeteve sociale on-line, përkatësisht, lehtësimin e prezantimeve 

sociale ose ndërveprimeve midis individëve;shërbime të rrjeteve sociale në 

internet;shërbime të rrjeteve sociale në internet në fushën e argëtimit;shërbime të rrjeteve 

sociale në fushën e argëtimit të ofruar nëpërmjet një rrjeti interneti dhe 

komunikimi;shërbime personale me portier te dera;shërbime ligjore;shërbime sigurie për 

mbrojtjen e pronës dhe individëve;sigurimin e bazave të të dhënave kompjuterike në 

internet dhe bazave të të dhënave të kërkueshme në internet në fushën e rrjeteve 

sociale;sigurimi i një uebfaqe rrjeti social për qëllime argëtimi;Sigurimi i shërbimeve të 

rrjeteve sociale për komente, krahasim, bashkëpunim, këshillim, konsulencë, diskutim, 

hulumtim, ndarjen e informacionit, indeksimin, vendndodhjen e informacionit dhe 

argëtimin;shërbime personale për blerje;sigurimi i një baze të dhënash të kërkueshme që 

përmban audio, video dhe përmbajtje audiovizive të disponueshme përmes internetit, 

rrjeteve të telekomunikacionit dhe rrjeteve të telekomunikacionit pa tel në fushën e rrjeteve 

sociale në internet.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1540 

(220) 21/12/2017 

(300) 87/712,026  07/12/2017  US 

(731) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 

151 Lorong Chuan 02-01 New Tech Park 

556741 Singapore, SG 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  THINKSMART 
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(511) 9  TV të mençur; monitorues të televizoreve; kompjuter; kompjuter të lëvizshëm; 

pajisjet e komunikimit të lëvizshme; monitorues të kompjuterit; ekrane kompjuteri me 

prekje; levë/doreza kompjuteri; tastierë kompjuteri; telefona; telefona me zë; monitorët e 

ekranit të videove; kamera; përshtatës (adapter); kabllo; mikrofona; pajisje elektronike për 

marrjen dhe leximin e tekstit, imazheve dhe zërit përmes qasjes në internet pa tel (wireless) 

; vëzhgues për transmetuesit dhe marrësit e sinjaleve televizive dhe të radios; kuti për 

lidhje; kontrolluesit elektronikë për përdorim me kontrolluesit e rrymës; kontrolluesit 

elektronikë për të dhënë reagime shqisore, domethënë, tingujt dhe vibrimet që janë të 

ndjeshme ndaj përdoruesit; marrësit (resiverat); kontrolluesit e levizshëm për marrësit 

televizivë; kufje për kokë dhe kufje për vesh; kontrolluesit nga largësia për pajisje dhe 

kompjuterët e levizshem dhe pajisjet me reagim elektronik; kontrolluesit pa tel për të 

monitoruar dhe kontrolluar funksionimin e pajisjeve të tjera elektronike; pajisjet e 

komunikimit pa tel për transmetimin e zërit, të dhënave ose imazhit; softuer kompjuterik 

dhe softuer i shkarkueshëm i bazuar në re (cloud) për të i’u mundësuar përdorueseve të 

shumëfishtë të transmetojnë, ndajnë, shikojnë dhe manipulojnë, domethënë përmes një 

ekrani me prekje, njohjes së gjestit, një tastiere, një mi kompjuteri (mouse) dhe pajisje të 

tjera për futjen e të dhënave nga kompjutera të levivshem (laptop), kompjutara tablete, 

telefona të mençur dhe pajisje të tjera informatike të lëvizshme mbi rrjetet pa tela ose 

internet të mbrendshem (Ethernet) në një kompjuter të lidhur me një panel elektronik të 

ekranit, ekran i sheshtë, ekran me kristale të lëngët, monitor, projektor, ekran muri ose 

ekran tavoline; pajisje kompjuterike, domethënë pajisjet me ndihmën personale të zërit, 

domethënë asistentë të të dhënave personale dhe asistentë personalë dixhitalë; folësit audio 

të kontrolluara me zë, pajisje informacioni të kontrolluar me zë, përkatësisht kompjuterë të 

levizshëm dhe pajisje të komunikimit të levizshme, domethënë tableta, telefona të mençur, 

orë të mençura dhe pajisje mobile informatike; kontrolluesit e sistemit të kontrollit 

auatomatik të pajisjeve në shtëpi, kontrolluesit e ndriçimit, kontrolluesit me audio/video, 

kontrolluesit për ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar (HVAC), kontrolluesit e 

lagështisë, kontrolluesit e sistemeve të sigurisë dhe kamerave, kontrolluesit e sistemit të 

hyrjes, kontrolluesit e sistemit të paralajmërimit, kontrolluesit elektronike të mbulimit të 

dritareve, kontrollet elektronike të pajisjeve, kontrollet e sistemit të lojërave; pajisjet e 

komunikimit pa tel për zë, të dhëna ose transmetim të imazhit; pajisje kompjuterike 

(harduerë) dhe programe kompjuterike (softuerë) që përdoren për kontrollin e pajisjeve të 

informimit dhe komunikimit të kontrolluara me zë të; sinjaleve digjiale; kabina interaktive 

kompjuterike të përbërë nga kompjuterë, pajisje kompjuterike, anësor kompjuterash, 

tregues digjitale dhe softuer operativ kompjuterik për përdorim në sigurimin e asistencës në 

udhezime; kuti përquese si pajisje kompjuterike të kontrollit; monitoruesit elektrik ose 

elektronik të oksigjenit dhe sensorë për përdorim mjedisor; sistemi i monitorimit mjedisor i 

përbërë nga njehsorë dhe sensorë që matin presionin, lagështinë, temperaturën dhe përfshin 

alarmin dhe funksionet e raportimit  

38  Sherbime të qasjes në telekomunikime; sherbime të telekomunikimeve, përkatësisht, 

transmetimi elektronik i skedarëve (dosjeve) audio dhe video të transmetuara dhe të 

shkarkueshme nëpërmjet kompjuterëve dhe rrjeteve të tjera të komunikimit, ofrimin e 

buletineve elektronik përmes rrjetit kompjuterik për transmetimin e mesazheve në mes të 

përdoruesve të kompjuteve në fushën e informacion mbi produktet e konsumit; sherbime të 

filmimeve për uebfaqe; dërgimi i mesazhit nëpërmjet transmetimit elektronik; shërbimet e 

telekomunikimit, domethënë, transmetimi elektronik i inçizimeve audio dhe video të 
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transmetuara dhe të shkarkueshme dhe multimediale të transmetuara nëpërmjet 

kompjuterëve dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; sigurimi i një forumi në internet për 

transmetimin e mesazheve dhe informacionit; sigurimi i dhomave të komunikimit përmes 

internetit; sigurimi i qasjes në bazën e të dhënave; sigurimi i sherbimit të lidhjeve të 

telekomunikimit për transmetimin e imazheve, mesazheve, audiove, vizuele, audiovizuale 

dhe punës multimedale në mes të e-lexuesve, telefonave celular, telefonave të mençur, 

pajisjet elektronike të levizshme, pajisjet dixhitale të levizshme, tabletat ose kompjuteret; 

transmetimi i materialeve audio, vizuale dhe audiovizuele nëpërmjet internetit ose rrjetit 

tjetër kompjuterik ose komunikues; transmetimin elektronik dhe pa tel dhe transmetimin e 

përmbajtjes së medias digjitale për të tjerët nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale në 

kompjuterë, laptopë dhe pajisje mobile elektronike  

42  Shërbimet kompjuterike, domethënë, qasja të informacionit në celular dhe menaxhimi 

nga largësia i të dhënave për dërgimin pa tel të përmbajtjes në kompjuterë, laptopë dhe 

pajisje mobile elektronike;softueri si një shërbim (SAAS), domethënë, mbajtja e softuerit 

për përdorim nga të tjerët për përdorimin, mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave nga 

regjistra dhe ngjarje nga pajisjet, faqet e internetit dhe aplikacionet e tjera 

softuerike;sigurimi i një mjedisi virtual të informatizimit përmes informatikës në re (cloud-

computing) që mund të arrihet nëpërmjet internetit;sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterikë, që nuk mund të shkarkohen, për menaxhimin e aplikacioneve 

kompjuterike, ndërtimin e një platforme interneti për komercializem elektronik, dizajnimin, 

menaxhimin dhe monitorimin e forumeve drejtëpërdrejtë (on-line) për diskutim, duke 

siguruar përdorim të përkohshëm të softuerit të shfletuesve (browser) të internetit të pa 

shkarkueshëm;sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pajisjeve të komunikimit 

celular të pa-shkarkueshëm drejtëperdrejtë (on-line) për rritjen e qasjes mobile në internet 

nëpërmjet kompjuterave, kompjuterave të levizshë dhe pajisjeve të komunikimit 

mobil;shërbime kompjuterike, domethënë krijimi i komuniteteve virtuale drejtëpërdrejtë 

(on-line) për përdoruesit e regjistruar për të marrë pjesë në diskutime, për të marrë reagime, 

për të formuar komunitete virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet sociale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1541 

(220) 21/12/2017 

(731) East Shineray Holdings Co., Ltd. 

No.8 Shineray Road, Hangu Town, 

Jiulongpo District, Chongqing, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  (Totali: 20 artikuj mallrash) 

Makina;motorçikleta;automjete elektrikë;goma për rrotat e automjeteve;automjete për 

lëvizje nga ajri, uji ose shina;skutera me motor;makina pa shofer [makina 

autonome];automjete të vogla për pasagjerë që tërhiqen nga motorçikleta;motorë me djegie 

të brendshme për automjete tokësorë;turbina për automjete tokësorë;motorë, elektrikë, për 

automjete tokësorë;friksionë për automjete tokësorë;grupi i shpejtësie për automjete 

tokësorë;trup automobili;shasi automobili;biçikleta;tapiceri për automjete;alarme për 
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automjete që paralajmërojnë kalimtarët që automjeti është duke lëvizur mbrapa;alarme 

kundra vjedhjes për automjete;ndenjëse automjetesh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1542 

(220) 22/12/2017 

(731) ÇAKIRMELİKOĞLU MADEN 

SUYU İŞLETMESİ SANAZİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İnişdibi Beldesi, Merkez Mahallesi, Giresun 

- , TR 

(591) E zezë, e bardhë, ngjyrë hiri. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Bira;preparate për pregatitjen e birave;ujë mineral, ujë burimi, ujë tavoline, ujë i 

gazuar;lëngje nga frutat dhe perimive, koncentrate dhe ekstrakte nga frutat dhe perimet për 

pregatitjen e pijeve, pije të lehta jo-alkoolike;pije energjetike (jo-alkoolike).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1543 

(220) 22/12/2017 

(731) FORMA SH.P.K.  

Bresalc, Gjilan, Republika e Kosovës, KS 

(591) E kaltër, e bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 17  Pjesë nga poliesteri për mjetet e transportit dhe motorëve, pjesë enterieri nga 

poliesteri për mjete të transportit, të formave dhe madhësive të ndryshme;pjesë eksterieri 

nga poliesteri për mjetet e transportit, të formave dhe madhësive të ndryshme;kauçuku, 

gutta-percha, goma, azbesti, mika dhe mallrat e prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

janë të përfshira në klasat tjera;plastikat në formë të nxjerrur për përdorim në 

prodhimtari;materialet për paketim, ndalje dhe izolim;gypat fleksibil jometalik.  
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(210) KS/M/ 2017/1544 

(220) 22/12/2017 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija  ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë e verdhë, ngjyrë e 

kuqe, ngjyrë vjollcë, ngjyrë e gjelbër dhe 

bezh. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Vaj për foshnje me livando.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1545 

(220) 22/12/2017 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(591) Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e bardhë, 

ngjyrë e kuqe, ngjyrë rozë, ngjyrë e verdhë, 

ngjyrë e gjelbër dhe bezh. 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Facoleta të lagura biodegraduese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1546 

(220) 26/12/2017 

(731) Monster Energy Company, 

a Delaware corporation, having a place of 

business at 1 Monster Way Corona, 

California 92879, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  PREDATOR 

 

 
     

 

(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 
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gazuara dhe pije energjike, birrat''.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1547 

(220) 26/12/2017 

(731) Sun Pharma Global FZE 

Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, 

SAIF Zone, Sharjah, AE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  ILUMETRI 

 

 
     

 

(511) 5  ''Preparate farmaceutike për trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të sistemit autoimunitar;preparate farmaceutike për trajtimin dhe 

parandalimin e sëmundjeve inflamatore;preparate farmaceutike për përdorim në 

dermatologji;preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të 

lëkurës;preparate farmaceutike për trajtimin e psoriasës;preparate farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve imunologjike;preparate farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve gastrointestinale''.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1548 

(220) 26/12/2017 

(300) 72768  23/06/2017  JM 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(591) gjelbert, zeze dhe bardhe.  

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter 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), televizioneve, si dhe audio e 

video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; pajisje 
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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 kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze 

të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

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

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

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

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

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

syze të mënçura, televizione, 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; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

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

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 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 përmendura më lartë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze 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 dixhitale 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; qafore elektronike për trajnimin e kafshëve; agjenda elektronike; aparate 

për kontrollimin e vulosjes së postës; regjistrues të të hollave; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; makina diktimi; shenjues të palës së kthyer të rrobave; makina 

votimi; etiketa elektronike për mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina 

faksimili; aparate dhe instrumente peshimi; peshore; tabela elektronike të njoftimit; aparate 

matëse; naforë [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; pajisje 

kontrolli nga distanca; fije për përçimin e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për 
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kontrollë nga distanca të operimeve industriale; parandalues të vetëtimës; elektrolizatorë; 

pajisje për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe pajisje 

shpëtuese; alarme fishkëlluese; karikatura të animuara; qirinjë në formë të vezëve; bilbila 

fishkëllues për qenë; magneta zbukures; gardhe të elektrizuara; frenues portativ të veturave 

që kontrollohen nga distanca; çorapë që ngrohen me rrymë; aparate elektronike për 

komandimin dhe njohjen me zë për qëllime të kontrollimit të operacioneve të pajisjeve 

elektronike të konsumatorëe dhe sistemeve rezidenciale; asistentë dixhital personal; aparate 

për rregullimin e ngrohjes; termostate; monitorë, sensorë dhe kontrolle për kondicionimin e 

ajrit, ngrohjes si dhe pajisjeve dhe sistemeve të ventilimit; aparate për rregullimin e rrymës; 

rregullatorë për drita elektrike (zbehës të dritave); aparate për kontrollimin e ndriçimit; 

prize elektrike; ndërprerës elektrik dhe elektronik; alarme, senzorë alarmi, dhe sisteme 

monitorimi të alarmit; detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit; dry dhe shula dere 

elektrik dhe elektronik për dyer dhe dritare; kontrolle elektrike dhe elektronike për dyer të 

garazhave; sisteme të vëzhgimit dhe sigurisë rezidenciale  

10  Sensorë, vëzhgues dhe paraqitës (display) për shëndetësi, palestër, stërvitje dhe 

mirëqenje; aparate dhe pajisje mjekësore  

28  Lodra; lojëra; artikuj për lojë; letra për lojë; njësite loje elektronike që mbahen me dorë; 

lojërat kompjuterike, video lojëra, dhe aparatet kompjuterike dhe video-lojëra, të ndryshme 

nga ato që operojnë me monedhat ose ato të përshtatura për përdorim me marrës televizivë; 

aparat për ndërtimin e trupit; makina dhe pajijse për palestër dhe stërvitje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1549 

(220) 26/12/2017 

(300) 072769  23/06/2017  JM 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter 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), televizioneve, si dhe audio e 

video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; pajisje 
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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 kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze 

të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

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

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

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

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

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

syze të mënçura, televizione, 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; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

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

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 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 përmendura më lartë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze 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 dixhitale 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; qafore elektronike për trajnimin e kafshëve; agjenda elektronike; aparate 

për kontrollimin e vulosjes së postës; regjistrues të të hollave; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; makina diktimi; shenjues të palës së kthyer të rrobave; makina 

votimi; etiketa elektronike për mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina 

faksimili; aparate dhe instrumente peshimi; peshore; tabela elektronike të njoftimit; aparate 

matëse; naforë [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; pajisje 

kontrolli nga distanca; fije për përçimin e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për 
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kontrollë nga distanca të operimeve industriale; parandalues të vetëtimës; elektrolizatorë; 

pajisje për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe pajisje 

shpëtuese; alarme fishkëlluese; karikatura të animuara; qirinjë në formë të vezëve; bilbila 

fishkëllues për qenë; magneta zbukures; gardhe të elektrizuara; frenues portativ të veturave 

që kontrollohen nga distanca; çorapë që ngrohen me rrymë; aparate elektronike për 

komandimin dhe njohjen me zë për qëllime të kontrollimit të operacioneve të pajisjeve 

elektronike të konsumatorëe dhe sistemeve rezidenciale; asistentë dixhital personal; aparate 

për rregullimin e ngrohjes; termostate; monitorë, sensorë dhe kontrolle për kondicionimin e 

ajrit, ngrohjes si dhe pajisjeve dhe sistemeve të ventilimit; aparate për rregullimin e rrymës; 

rregullatorë për drita elektrike (zbehës të dritave); aparate për kontrollimin e ndriçimit; 

prize elektrike; ndërprerës elektrik dhe elektronik; alarme, senzorë alarmi, dhe sisteme 

monitorimi të alarmit; detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit; dry dhe shula dere 

elektrik dhe elektronik për dyer dhe dritare; kontrolle elektrike dhe elektronike për dyer të 

garazhave; sisteme të vëzhgimit dhe sigurisë rezidenciale  

10  Sensorë, vëzhgues dhe paraqitës (display) për shëndetësi, palestër, stërvitje dhe 

mirëqenje; aparate dhe pajisje mjekësore  

28  Lodra; lojëra; artikuj për lojë; letra për lojë; njësite loje elektronike që mbahen me dorë; 

lojërat kompjuterike, video lojëra, dhe aparatet kompjuterike dhe video-lojëra, të ndryshme 

nga ato që operojnë me monedhat ose ato të përshtatura për përdorim me marrës televizivë; 

aparat për ndërtimin e trupit; makina dhe pajijse për palestër dhe stërvitje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1552 

(220) 27/12/2017 

(731) ZER YAG SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 3. Organize Sanayi 

Bölgesi, Mehmet Batalli Bulvari, No:99 

Şehitkamil / Gaziantep, TR 

(591) e kuqe, e bardhë, e gjelbër, ari, bezhë 

dhe e zezë 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpend dhe shtazë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht; 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore;   

30  Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga 

drithërat; bukë; pasta dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme të ngrira; sheqer, mjalte, sirup; 

tharm, pluhur për ushqim; krip, mustardë; uthull, salcë (me erëza); erëza, akull;   
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(210) KS/M/ 2017/1553 

(220) 27/12/2017 

(731) ZER YAG SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 3. Organize Sanayi 

Bölgesi, Mehmet Batalli Bulvari, No:99 

Şehitkamil / Gaziantep, TR 

(591) e gjelbër, e kaltër dhe e bardhë.  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpend dhe shtazë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht; 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore  

30  Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale;oriz, tapioka dhe sagu;miell dhe produkte nga 

drithërat;bukë;pasta dhe ëmbëlsira;ushqime të ngrënshme të ngrira;sheqer, mjalte, 

sirup;tharm, pluhur për ushqim;krip, mustardë;uthull, salcë (me erëza);erëza, akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1554 

(220) 27/12/2017 

(731) V.G.M. HOLDING 105 avenue 

Charles de Gaulle 54910 VALLEROY, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  CHAUSSEA 

 

 
     

 

(511) 18  “Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët, ombrellat për shi dhe bastun për 

ecje, çantë, çanta shkolle, këllëfe nga lëkura për kartela, këllëfe për çelsa (artikuj nga 

lëkura), çantë për dokumenta (çantë atashe), kuleta xhepi, portofole jo nga metalet e 

çmuara, çanta shpine, çanta dore, çanta për blerje (pazar), çanta me rrotë, çanta për plazh, 

çanta për udhëtim, takëme udhëtimi (artikuj nga lëkura), portbagazh dhe valixhe, çanta 

rrjeti për blerje (pazar)“.  

25  “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë“.  
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(210) KS/M/ 2017/1555 

(220) 28/12/2017 

(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

 64293 Darmstadt, DE 

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

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

(540)  Sigma -Aldrich 

 

 
     

 

(511) 1  Materiale për filtrim të substancave kimike dhe jokimike;substanca kimike, 

materiale kimike dhe preparate kimike, sikurse edhe elementet natyrale për përdorim në 

veprimtarinë shkencore;kripërat për industri;preparatet kimike dhe organike për përdorim 

në prodhimin e mallrave dhe pijeve;preparate bilogjike, të ndryshme nga ato për përdorim 

në medicinë dhe veterinari  

5  Materiale diagnostike dhe preparate diagnostike për qëllime medicinale; antitrupa 

monoklonal; preparate biologjike per përdorim në bioteknologji, në kultivimin e  kulturave 

qelizore dhe prodhimi i produkteve diagnostike; reagensa kimik, biologjik, dhe biokimik 

për përdorim në medicinë dhe veterinary; reagensa për mirëmbajtjen e qelizave ame 

(burimore) embrionale, qelizave embrionale dhe/ose embrione në kulturat in-vitro para se të 

implementohen të nikoqiri dhe/ose qeliza nikoqire për përdorim në spitale, në klinikat 

medicinale e veterinare dhe veprimtaritë shkencore medicinale dhe veterinare; qeliza amë 

embrionale të minjve për përdorim në medicinë, farmaceutikë ose veterinary; komplete 

testuese diagnostifikuese e cili përbëhet nga reagensa, slajda kontrollues dhe udhëzime për 

përdorim në laboratoritë klinike ose  medicinale; teste fluorometrike dhe komplete testesh 

për përdorim në medicinë; mjete për ngjyrosje, të cilat shfrytëzohen për ngjyrosjen e 

reagensëve, gjakut, mikrobeeve dhe të tjera (të cilat përdoren për qëllime medicinale apo 

veterinare); preparate proteinike për hulumtime shkencore dhe medicinale; reagensa 

biologjik për përdorim në embriologji dhe biologjinë molekulare; preparate për 

mirëmbajtjen e mbrioneve në kulturë; preparate farmaceutike dhe substanca, kryesisht 

fatktorë pengues (inhibitorë) të leukimisë; reagensa për analiza për përdorim në fushën e 

farmaceutikës dhe medicinës; reagensa për kontrollën e kualitetit për përdorim në fushën e 

farmacisë dhe medicinës; reagensa për përgatitjen e mostrave për përdorim në fushën  e 

farmacisë dhe medicinës; reagensa për digjestim të mostrave për përdorim në fushën e 

farmacisë dhe medicinës; reagensa për ekstraktimin e mostrave për përdorim në fushën e 

faramacisë dhe medicinës; baza (mediume), preparate dhe/ose substanca për përdorim në 

kromatografi, proceset kromatografike ose ndarjen e molekulave; produkte për pastrimin e 

molekulave biologjike (për përdorim mjekësor dhe veterinar); albumina nga serumi i 

gjedhit; qeliza, proteina, peptide, acide nukleike dhe preparatet e tyre për përdorim në 

medicinë apo veterinari; baza (mediume ) për kultivimin e qelizave në kulturë; reagensa 

medicinal diagnostifikues për përdorim në detektimin e biomolekuave, imazhimin optik, 

suspendimin e qelizave dhe kalibrim; reagensa për përcaktimin e grupit të gjakut; të gjitha 

produktet e cekura më sipër, pos shiritave testues dhe letra treguese (indicator), posaqërisht 

për treguar glykozën.      

7  Makina për pastrim dhe paisje për hjekjen e papastërtive nga uji apo lëngjet; filtra, kaseta 

filtrash, shtëpiza për filtra të cilat janë makina dhe/ ose pjesë makinash; filter aparate me 

rrjedhje tangenciale; makina për pregatitjen e mostrave biologjike; aparate dhe instrumente 

për filtrim dhe pastrim për një perdorim; mikserë (përzierse); aparate dhe instrumente të 

cilat hidhen pas një perdorimi; makina mbushëse për mbushjen e shisheve, shisheve të 

vogla dhe shiringave dhe konektorëve jometalik për një perdorim; vegla për mbylljen dhe 
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prerjen e gypave të cilët operojnë me rrymë elektrike; aparate dore për mbylljen dhe prerjen 

e gypave; pjesë dhe vazhdime për të gjitha produktet e ckeura me lartë; të gjitha produktet e 

permendura më sipër për perdorim në laboratoriume, medicinale, farmaceutike, biologjike, 

mikrobiologjike dhe për perdorim në prodhimtarinë shkencore dhe laboratorike dhe 

përpunimin e ushqimeve, po ashtu edhe për testime mikrobilogjike industriale të lëngjeve; 

të gjitha produktet e cekura më sipër, përpos makina dhe aparate mekanike për gjenerimin e 

ajrit të komprimuar, vakumit dhe rrjedhjes së ajrit, makina për para printim, për qellime 

shtypi (printimi) apo qellime të radhitjes, makina për përpunimin e letrës, grirës (shreder) të 

letrës (që operon me rryme elektrike), makina  

elektrike për prodhimin e akulloreve dhe makina tjera të cilat përdoren në amvisni, makina 

elektrike për prerjen, thyerjen,  imtësimin e qeramikës, gurit të imtësuar (bluar) dhe 

materialeve tjera nga guri, motora dhe motora për tërheqje (pos për automjete tokësore), 

lidhëse për makina dhe komponente transmisioni (pos për atomjete tokësore), paisje 

bujqësore e cila nuk operon manualisht, inkubatorë për vezë, makina për shitje automatike.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore,laboratorike dhe matëse, posaçërisht analizatorë dhe 

aparate për analiza; njësi filtrash për perdorim laboratorik; filtra për filtrim të tretjeve të 

cilat shfrytëzohen në industrinë e gjysëm perquesve; mbushje per filtra, shtepiza për filtra; 

aparate dhe instrumente me ndërrim të joneve; pllaka filtruese, mbështetësa dhe enë-

mbajtës të filtrave, mbushësit e kolonave, ndaresit per shishe (shishe të vogla-vials) dhe per 

vakum; aparate dhe instrumente per testimin e fetave (fletëzave-segmenteve) të filtrave; 

aparate testuese; kontrollues të rrjedhjes masive; senzor të shtypjes; filtra ultrafiltures; 

komplet për analiza, përcaktimin dhe/ose identifikimin molekulave biologjike dhe/ose 

kimike dhe/ose të llojit; paisje për testim të sterilitetit; paisje për testim elektronik, 

monitorët e ajrit; membrana ultrafiltruese; sisteme bioluminiscente për detektimin e 

kontaminimeve në lëngje; aparate për kryerjen e seperimit kromatografik dhe pjesë për ta; 

njësi për pastrimin,aparate, instrumente dhe kartrigja për përdorim laboratorik; paisje 

adsorbuese për seperim; softver kompjuterik për managjimin e procesit të pastrimit 

biofarmaceutik; njësi testuese për përcaktimin e integritetit  dhe/ose distribuimin në bazë të 

madhësive së poreve të membranave të filtrave; njësi të koncentrimit të mostrave 

laboratorike; paisje laboratorike; sortues të indeve; qelq poroz me kontrolle magnetike; 

inserte për pllaka për kultivimin e qelizave në kulturë për përdorim laboratorik; aparate 

elektroelutive; paisje për përdorim në kultivimin e qelizave në kulturë, membrana dhe 

kaseta membranash; aparate të seperimit të fluideve; njësi kontrolluese të presionit të 

bazuara në mikroprocesorë; aparate elektronike dhe elektrike testuese për analiza të 

papastërtive laboratorike dhe analiza klinike, ndarësit elektroforesis; inkubatorët për 

mostrat mikrobilogjike në filtra; sterilizues ultraviolet për mbajtësit e filtrave në mës të 

filtrimeve dhe për furnizuesit e ujit për zbatime laboratorike dhe shkencore; senzorë të 

presionit, senzorë të temperaturës, dhe senzorë të tjerë; filtra me membranë për përdorime 

laboratorike dhe shkencore; membrana dhe aparate të cilat perdoren në dializë, osmoza 

reversë dhe ultrafiltrime për përdorim laboratorik dhe shkencor; bioreaktorë; bioreaktorë 

për përdorim industrial; spektrometra të cilët perdoren për detektimin dhe kuantifkimin e 

proteinave;mbajtësit, komplet mbajtësa për epruveta dhe shishe për inkubimin e qelizave të 

endotelit venoz; mbajtëse për fiksimin e instrumenteve dhe aparateve laboratorike (mobilje 

të punuara enkas për laborator); sonda dhe sonda për detektim; instrumente për testim 

molekular biologjik dhe imunologjik; aparate dhe instrumente diagnostifikuese për 

aplikime shkencore; komplete testimi, kryesisht pllakëza mikroskopike për kontrollime të 
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ngjyrimeve të ndryshme për kontrolle pozitive; komplet për imunoprecipitim për laborator 

(aparat laboratorik); pllakëza mikroskopi dhe qelq i lëngshëm (likud) për mbulim; kapak 

dhe sisteme kapakësh për kuti (kontejner), qepa dhe mbyllës për për shishe laboratorike të 

cilat përmbajnë mjete kimike, substanca mjekësore dhe faramaceutike dhe tretësa për 

injekcione; komplete per ekstraktimin e acideve nukleike; komplete për rekcionin zingjiror 

të polimerazës (PCR); komplete për reakcionin kuantitativ zingjiror të polimerazës dhe 

komplete për pasurim; komplete për imunopercipitim të cilët përmbajnë rruaza magnetike 

me afinitet ligand dhe puffera për shpërlarje dhe  elucion, inhibitorë të RNAse dhe reagensa 

pa  RNAne; skanera për vargje për shqyrtim të specifikave të antitrupave, lexuesit dhe 

analizatorët e imazheve për detektimin e sinjaleve kemoluminescente në eksperimente me 

specifika të antuitrupave në vargje gjatë zhvillimit të ilaçeve dhe hulumtimeve 

farmaceutike; skanera për specificitetin  (veçoritë) e vargjeve të antitrupave,lexuesit dhe 

analizatorët e imazheve për përdorim  në eksperimente me veçori të antuitrupave në vargje 

gjatë zhvillimit të ilaçeve dhe hulumtimeve farmaceutike; softver kompjuterik për përdorim 

me skanerët për vargje për shqyrtimin e specifikave të antitrupave, lexuesit dhe analizatorët 

e imazheve për nevoja të analizave dhe percektimit kuantitativ të veçorive (specifikave) dhe 

reaktivitetit të molekulave biologjike; vargjet për shqyrtimin e specifikave të antitrupave 

histone të cilat përmbajnë membrana me mikro vargje, reagensa kimik të cilët shfrytëzohen 

në punë me vargjet për shqyrtimin e veçorive të antitrupave histonë, skanerë për shqyrtimin 

e veçorive të vargjeve të antitrupave, lexues dhe analizatorë të imazheve për detektimin dhe 

analizën e antitrupave dhe softverit kopmjuterik  për përdorim me skanerë për vargje për 

shqyrtim të veçorive të antitrupave, lexues dhe analizatorë të imazheve për analizë dhe 

përcaktim kuantitaive të specificitetit dhe reaktivitetit të molekulave biologjike, të gjitha 

për përdorim në zhvillimin e barërave dhe hulumtime farmaceutike; aparate dhe 

instrumente shkencore, të gjith për aplikim në citologji; aparate për kultivimin e qelizave në 

kulturë për aplikim në laboratoriume, posaçërisht enë për kultivimin e qelizave në kulturë, 

shishe për kultivimin e qelizave në kulturë, epruveta për kultivimin e qelizave në kulturë, 

shishe të vogla; aparate për analizë të qelizave të gjakut (pos atyre për përdorim në 

mjekësi); instrumente automatike për ngjyrosje për mikrobiologji dhe hematologji, enë 

zëvendësuese dhe kapakë dhe recirkulime, dhe njësi elektronike për banjo uji të cilat 

përdoren si paisje laboratorike; aparate elektrike për përcaktimin e aktivitetit enzimatik; 

aparate kromotografike për aplikime laboratorike; makina  tjera laboratorike dhe 

instrumente; kolona kromatografike të destinuara për matje; paisje kromatografike të 

destinuara për matje dhe pjesë për to, kolona kromatografike për aplikim në laborator dhe 

vazhdimet e tyre, kolona kromatografike për përdorim në pastrim në laboratorium dhe 

vazhdimet e tyre; paisje për koncentrim dhe pastrim të mostrave si paratretman për analizë 

kuantitative; kaseta për ekstraktim në fazë të forte për aplikim në laboratorik; mikrofibrat 

për ekstraktim në fazë të fortë, mbajtës i fibrave dhe njësi fibrash për koncentrim dhe 

pastrim si paratretman për analiza kuantitaive; sisteme kompjuterike për managjimin e 

proceseve të pastrimit bioframaceutik; aparate për sintezë të peptideve; reagensa puffer, 

posaçërisht për zvogëlimin e nivelit të zhurmës në prapavijë gjatë detektimit të mjeteve 

kimike; komplete të cilat përmbajnë reagensa të cilët shfrytëzohen për izolimin e 

kompleksit acide-proteine të ribonukleineve, me intakt ribonukleozen me gjatësi të plotë 

për analiza, për përdorim në laboratorium; aparate automatike për imunodetetktim për 

aplikime laboratorike; ventila kontrollues për rregullimin e rrjedhjes së gazrave dhe 

lëngjeve; rregullator të gaseve; shiringa për dozim me një përdorim në laboratoriume; 
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elektrioda për humlumtime laboratorike; material hargjues laboratorik, posaçërisht 

vazhdimet për pipeta; paisje laboratorike, posaçërisht krucibela (ene në formë kryqi 

rezistente në temperatura të larta), hinka, nonijus, mbajtës për pipeta, mbajtës për epruveta 

dhe mikrovargje; qelq laboratorik, posaçërisht bireta, pipeta, epruveta, gota, erlenmajer 

(pagurë), enë matëse qelqi dhe enë të shkallëzuar qelqi; përzierse magnetike; mikrometra; 

nanotuba, posaçërisht molekula tubulare karboni të cilat shfrytëzohen për aplikime 

elektronike dhe mekanike në një shkalle ekstreme te vogël; pllakëza, pllakëza mikroskopike 

apo çipa me vargje me shumë fusha të cilët mund të shfrytëzohen në analiza kimike, analiza 

biologjike apo modelim (kërkohen modele) për nevoja të hulumtimeve shkencore 

laboratorike apo hulumtime mjekësore; pipeta, rroba mbrojtëse posaçërisht të punuara për 

përdorim në laboratoriume; skalpelat për përdorim në laboratoriume; tajmera (matës te 

kohës).           

10  Shiringa, pinca, pipeta (cuclla), qese për akuj, shkopinj të mbështjellur me pambuk, 

materiale për membrana artificiale të timpaneve, materiale për proteza dhe mbushje (pos 

atyre të cilët perdoren në stomatologji); komplete të cilat përfshijnë reagensa kimik për 

përdorim në detetktimin kuantitativ të acideve nukleike; paisje për perzierejen e mjeteve 

farmaceutike dhe tretësve (holluesve) për përdorim nga pacientet; aparate të cilat përbëhen 

nga granula (kokërrza) të cilat shfrytëzohen për kalibrim dhe kontrollë të kualitetit në 

analiza, diagnozë dhe testime bilogjike të mostrave.      

35  Sherbime të tregëtise elektronike, posaçërisht sigurimi i informatave, kalkulatorë 

interaktiv, eksplorerë hulumtues dhe resurse për produkte (prodhime) të cilat ofrohen  

nëpërmjet rrjetave telekomunikuese me qellim të reklamimit dhe shitjes në hulumtime 

akademike, bujqësi, zhvillimin e testeve dhe skrining, biteknologji, hulumtime kimike dhe 

zhvillim, studime klinike, kozmetikë dhe kujdes personal, prodhimin e mjeteve diagnostike, 

mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe higjienës në industri, industrinë e aromatike (erë të mirë) 

dhe të komponenteve aromatike, industrisë ushqimore dhe pijeve, testime forensike, 

prodhimi i materialeve medicinale dhe industrisë faramceutike; blerja, posaçërisht blerja e 

kemikaljeve për persona të tretë  

40  Trajtimi i materialeve me materiale biokimike, bilogjike dhe faramceutike; trajtimi i 

materialeve me kemikalje; trajtimi me ujë; pastrimi i ujit; trajtimi i metalit; prodhimi i 

kimikaljeve sipas kërkesave për përdorim në prodhimtari, hulumtime dhe shkencë; 

prodhimi i përzierjeve sipas kërkesave për  përdorim në mjete farmaceutike; shërbime 

filtrimi; shërbime të filtrimit farmaceutik; përpunimi i kemikaljeve; përpunimi i materialeve 

biofarmaceutike për të tjerët; prodhimi i peptideve posaçërisht sipas kërkesave duke 

shfrytëzuar sisteme paralele me produktivitet të lartë për nevoja të hulumtuesve nga lëmia e 

shkencave jetësore  

42  Sherbime hulumtimi medicinal dhe farmakologjik;shërbime nga shkencat 

natyrale;testimi, autentifikimi dhe kontrolla e kualitetit të hulumtimit të industrive 

medicinale  dhe farmakologjike;shërbime farmaceutike;shërbime verifikimi të 

pajtueshmërisë lidhur me proceset e prodhimeve farmaceutike;paltforma si shërbim  

(Platform as a Servis, PaaS);platforma  hostimi për tregëti elektronike në internet;platforma 

hostimi për transakcione në internet;platforma hostimi për komunikime  në 

internet;ndërtimi i internet platformave për tregeti elektronike;matja dhe paketimi i 

kemikalijeve dhe mjeteve farmaceutike sipas kërkesave;shërbime hulumtimi shkencor në 

lëminë e biologjisë molekulare dhe qelizore, duke përfshirë linja qelizore të punuara sipas 

kërkesave të veçanta dhe zhvillimi e implementimi i testeve adekuate, protokolleve apo 
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komplete për nevoja shkencore, diagnostike, industriale apo hulumtuese.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1556 

(220) 28/12/2017 

(731) BMJ INDUSTRIES FZ-LLC  

Al- Jazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE 

(591)  E zezë dhe e hirtë  

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Lagja e Spitalit rr."Malush Kosova",10000 

Prishtinë,Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Cigare, puro, duhan, duhani i papërpunuar dhe të prodhuar, çantat e purove, çanta 

(cigare), duhan që përtypët, cigarlluk, melasë, artikujt e duhanpirësve, çakmakët për 

duhanpirësit, filtrat (cigare),  shkrepsa dhe kuti për shkrepsa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1557 

(220) 28/12/2017 

(731) LabBox sh.p.k. Arta Shehu Rruga. 

EnverMaloku 28, 10000, Prishtine, KS 

(740)  VetonSahiti Veton Sahiti Shita & 

Associates L.L.C. Anton Cetta 5a, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), 

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 pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;  

38  Telekomunikacione.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;Analiza sistemesh kompjuterike;Hardware të kompjuterave 

(Këshillim në fushën e —);Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave 

kompjuterike [jo konvertim fizik];Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —)  
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(210) KS/M/ 2017/1558 

(220) 28/12/2017 

(731) LabBox sh.p.k.  ArtaShehu Rruga. 

EnverMaloku 28, 10000, Prishtine, KS 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)  LABBOX 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), 

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 pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;  

38  Telekomunikacione.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;Analiza sistemesh kompjuterike; Hardware të 

kompjuterave (Këshillim në fushën e —);Konvertim i të dhënave të programeve dhe të 

dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik];Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1559 

(220) 28/12/2017 

(731) KATSAN GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Dereağzı Mah. İnönü Cad. No: 118 

Beylikdüzü, İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sagu, kafe artificiale;miell dhe gatitje prej 

drithërave, bukë, brumëra dhe ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melasë;tharmë, pluhur për 

pjekje;kripë, mustardë;uthull, salca (kondimente);erëza, akull.  
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(210) KS/M/ 2017/1560 

(220) 28/12/2017 

(731) KATSAN GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Dereağzı Mah. İnönü Cad. No: 118 

Beylikdüzü, İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sagu, kafe artificiale; miell dhe gatitje prej 

drithërave, bukë, brumëra dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmë, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (kondimente); erëza, akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1561 

(220) 28/12/2017 

(731) F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)  XOFLUZA 

 

 
     

 

(511) 5  ’’Preparate farmaceutike“.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1562 

(220) 29/12/2017 

(731) Facebook, Inc. 1601 Willow Road, 

Menlo Park, California 94025, US 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Hardueri kompjuterik; Softuer për rrjetëzimin social dhe bashkëveprimin me 

komunitetet online; Veglat e zhvillimit të softuerit; Softueri për përdorim si ndërfaqe e 

programimit të aplikacionit (API); Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për 
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përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për softuer që lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social dhe për 

rikthimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen dhe menaxhimin e të dhënave; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me një komunitet online; Softuerë për 

organizimin e ngjarjeve, kërkimi i ngjarjeve, caktimin e datave ne kalendar dhe menaxhimi 

i ngjarjeve; Softuerë për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, 

postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, tregimin e 

ndjenjave, komentimin, përfshirjen, transmetimin dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i 

medias elektronike ose informacionit nëpërmjet kompjuterit ne rrjetin e internet dhe të 

komunikimit; Softuerë për modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, audio, 

audio-vizuale dhe video-përmbajtjeve dhe të dhënave; Softuerë për modifikimin e 

fotografive, imazheve dhe audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale me filtra dhe efektet e 

shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, etiketat 

e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, 

organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe 

informacione; Softuerë kompjuterik i shkarkueshëm te e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të 

kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Softuerë për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, lajmërimeve, 

njoftimeve dhe rikujtueseve; Softueri i motorëve të kërkimit; Kartelat per dhuratë të 

koduara magnetikisht; Softuerë për përdorim në krijimin, menaxhimin, matjen dhe 

shpërndarjen e reklamave të të tjerëve; Serveri i reklamës, domethënë, një kompjuter server 

për ruajtjen e reklamave dhe dërgimin e reklamave në faqet e internetit; Softuerë për lojë ne 

realitetin virtual; Softueri i shtimit të realitetit të lojës; Softuerë i lojës me realitet të përzier; 

Harduer i kompjuterit për lojë me realitet te përzier; Hardueri i kompjuterit për shtimin e 

realitetit te lojës; Pajisje kompjuterike për lojë të realizuar; Pajisjet periferike kompjuterike; 

Programe elektronike të lojërave; Softuer i realitetit virtual; Softueri i realizimit të realitetit; 

Softuerë realitetesh te përziera; Softuerë për video lojëra; Softuerë për integrimin e të 

dhënave elektronike me mjedise reale të botës për qëllime argëtimi, edukimi, lojëra, 

komunikim dhe rrjetëzim social; Softuerë për qasje dhe shikimin e tekstit, imazheve dhe të 

dhënave elektronike në lidhje me konferencat në fushën e zhvillimit të softuerit; Softuerë 

për të mundësuar zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të 

softuerit mobil për pajisjet komunikuese elektronik portative, ne veçanti, telefona celularë, 

telefona te mençur, kompjutera dore dhe kompjuterët tableta; Softuerë për konvertimin e 

gjuhës natyrale në komandat e ekzekutueshme të makinës; Softuerë, ne veçanti, një 

ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e ndërveprimit midis njerëzve dhe makinave; Softueri 

i inteligjencës artificiale; Softueri asistent personal; Softueri i asistencës sociale; Softueri 

për shërbimet e hartës; Softuerë për planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe 

bërjen e rekomandimeve; Softuerë për hartografinë sociale dhe të destinacionit; Softuerë 

për të bërë rezervime dhe rezervime e vendeve; Softuerë për porositjen dhe/ose blerjen e 

mallrave dhe shërbimeve; Softuer i vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin, 

përcaktimin dhe ndarjen e vendeve; Softuerë për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave 

dhe informacionit pa tela; Softuerë për të mundësuar qasjen, shfaqjen, redaktimin, lidhjen, 

ndarjen dhe përndryshe ofrimin e mediave dhe informacionit elektronik nëpërmjet internetit 

dhe rrjetet e komunikimit; Softuerë, përkatësisht, një aplikacion që ofron funksionalitete të 

rrjeteve sociale; Softuerë për krijimin, menaxhimin dhe qasjen e grupeve brenda 

komuniteteve virtuale; Softuerë për kërkim dhe alarme bazuar në vendndodhje; Softuerë 
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për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për punësim; Softuerë për identifikimin dhe 

lejimin e përdoruesve për të kontaktuar përfaqësuesit e qeverisë; Softueri që ofron një vend 

tregu virtual; Softueri që ofron informacion mbi motin në bazë të vendndodhjes; Softuerë 

që ofron informacione, lidhet me ose transmeton lajme ose ngjarje aktuale; Softuerë për 

lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet njerëzve dhe platformave të 

inteligjencës artificiale (AI); Softuerë për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim të 

imazheve, audio, audio-vizuale dhe përmbajtje video dhe tekst dhe të dhëna të lidhura; 

Softuerë për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e 

përmbajtjes; Softuerë për krijimin dhe menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe 

llogarive të përdoruesve; Softuerë që u mundëson individëve, grupeve, kompanive dhe 

brendeve të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet për qëllime marketingu; Softuerë për 

reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet online; Softuerë për 

transmetim e përmbajtjes argëtuese multimedia; Softuerë kompjuterik; Softuerë për 

transmetim grafika, audio, video dhe tekst; Softuerë kompjuterik për dërgimin dhe marrjen 

e mesazheve elektronike, grafikë, imazhe, audio dhe audio vizuale përmes kompjuterit në 

internet dhe rrjetet e komunikimit; Softuerë për menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve 

sociale, duke bashkëvepruar me një komunitet virtual, dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, 

komente, reklama, komunikime dhe informacion i reklamimit te medias; Softuerë për 

përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Softueri i mesazheve; 

Softuerë për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe 

donacioneve; Softuerë për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime 

të donacioneve financiare.  

35  Shërbimet e marketingut, reklamimit dhe promovimit; Ofrimi i shërbimeve te 

hulumtimit të tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në 

veçanti, planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e biznesit dhe 

reklamimit, ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e performancës së reklamave, 

për menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave 

reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i 

këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose 

shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i 

biznesit; Shërbimet e punësimit dhe  rekrutimit; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes 

së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve 

globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike online 

dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e klasifikuar; Shërbimet e 

kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e certifikatave të kartës së 

dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose shërbime; Shërbime bamirësie, 

ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për shërbimet bamirëse, filantropike, 

vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet humanitare; Reklamim përmes 

mediave elektronike; Menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorë; Shërbimet e 

reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet internetit dhe rrjetit të 

komunikimit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet shpërndarjes së 

video reklamave në internet dhe në rrjetet e komunikimit; Shërbimet e reklamimit, ne 
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veçanti, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; Menaxhimi i biznesit; 

Administrimi i biznesit, funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit lidhur me aktivitetet e 

marketingut dhe reklamimit; Planifikimi i mediave dhe shërbimet e blerjes së medias; 

Konsultimi i markës; Dizajnimi i materialeve reklamuese për të tjerët; Ofrimi online i 

drejtorive të biznesit duke paraqitur veprimtaritë, produktet dhe shërbimet e të tjerëve.  

36  Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi i 

transaksioneve të sigurta tregtare dhe opsioneve të pagesës; Përpunimi dhe transmetimi 

elektronik i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e rrjeteve të internetit dhe të 

komunikimit; Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve; shërbimet e përpunimit të 

transaksioneve të kartelës e kreditit, kartelës se debiti dhe kartelës së dhuratës; Shërbimet 

tregtare, përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Ofrimi i 

shërbimeve elektronike të pagesave mobile për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e 

përpunimit të pagesave; Shërbimet e transaksionit financiar; Lehtësimi dhe rregullimi i 

financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Shërbimet bamirëse online për 

mbledhjen e fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare.  

38  Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik të 

skedarëve dixhitalë të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e 

përdoruesve të internetit;  Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi 

elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe 

informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të 

përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile 

dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes 

në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë 

nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e 

mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit 

audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e 

protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e 

komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e 

rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale dhe takimeve; Shërbimet e shkëmbimit të fotove 

dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja (peer-to-peer), përkatësisht transmetimi elektronik i 

skedarëve dixhitalë të fotografive, grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të 

internetit; Telekomunikimet dhe shërbimet kompjuterike të rrjetit pajisja-te-pajisja (peer-to-

peer), përkatësisht, transmetimi elektronik i imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe 

video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, komunikime reklamuese dhe 

informative të medias; Rrjedhja dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve audiovizive, 

video, audiovizuele dhe interaktive nëpërmjet internetit; telekonferencë; Shërbimet e 

telekomunikacionit, përkatësisht shërbimet e transmetimit dhe marrjes së të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; mesazheve web; Shkëmbimi elektronik i zërit, i të 

dhënave, audio, video, tekst dhe grafikë me qasje nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

telekomunikacionit; Shërbimet e transmetimit audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit 

dhe komunikimeve të tjera  

41  Shërbimet e argëtimit; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe 

në internet të përmbajtjes së përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, video, 

audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e ndarjes së 

fotografive dhe ndarjes së videove; Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Shërbimet 
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argëtuese, përkatësisht, lehtësimin e ndërveprimit dhe shërbimet e lojërave me shumë 

lojtarë dhe një lojtar për lojëra të luajtura nëpërmjet internetit ose rrjeteve të komunikimit; 

Ofrimi i informacionit në lidhje me lojërat multimediale elektronike, video ose interaktive 

nëpërmjet internetit ose rrjeteve të komunikimit; Programet për dhënien e garave dhe 

konkursit të dizajnuara për njohjen, shpërblimin dhe inkurajimin e individëve dhe grupeve 

që merren me vetë-përmirësim, falimentim, shërbim bamirës, filantropik, vullnetar, 

shërbime publike dhe te komunitetit dhe aktivitete humanitare dhe ndarjen e produktit 

kreativ të punës; Botimi i materialeve edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, 

gazetave dhe botimeve elektronike; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi dhe 

mbajtja e konferencave, kurseve, seminareve dhe trajnimeve online në fushat e reklamimit, 

marketingut, rrjeteve sociale, internetit dhe mediave sociale, si dhe shpërndarjen e 

materialit të lëndës në lidhje me to; Revistat në internet, përkatësisht, blogjet ne ueb (blogs) 

që përmbajnë përmbajtje të definuara nga përdoruesi; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lojërave të realitetit virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit virtual; 

Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi e lojërave të realitetit të shtuar, argëtimit 

interaktiv dhe përmbajtjes së shtuar të realitetit; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojëra të përziera të realitetit, argëtim interaktiv dhe përmbajtje të përzier të realitetit; 

Ofrimi i lojërave multimediale elektronike dhe interaktive; Ofrimi i lojërave të realitetit 

virtual në internet; Ofrimi i lojërave në realitet e shtuar në internet; Ofrimi i realitetit të 

përzier në lojëra ne internet; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në 

internet në fushën e argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht botimi i botimeve 

elektronike për të tjerët; Shërbimet argëtuese, gjegjësisht, ofrimin e lehtësive online për 

përmbajtjen e argëtimit transmetimi të sinjaleve dhe transmetimin e videove drejtpërdrejt të 

ngjarjeve argëtuese; Ofrimi i lojërave online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojërave të realitetit virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të realitetit 

virtual; Shërbimet argëtuese, perkatësisht, ofrimin e lojërave të realitetit të shtuara, 

argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të shtuara të realitetit; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojëra të përziera të realitetit, argëtime interaktive dhe 

përmbajtje të përziera të realitetit dhe përvojat; Shërbimet virtuale të realitetit virtual të 

ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; Shërbimet e shtuara të lojës së realitetit të 

ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; Sigurimi i lojërave të realitetit virtual në 

internet; Ofrimi i softuerit online të lojërave; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojërave interaktive; Shërbimet argëtuese, perkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit te 

shtuar dhe përmbajtjes argëtuese interaktive; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

mjediseve virtual të realitetit në internet; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

mjediseve të shtuara të realitetit në internet; Ofrimi i informacionit argëtues nga indekset e 

kërkueshme dhe bazat e të dhënave të 

informacione, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, 

imazhet fotografike dhe informatat audiovizuale, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të shkarkueshme rreth 

teknologjisë së realitetit virtual; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të 

shkarkueshme rreth teknologjisë së shtuar të realitetit; Edukimi; Ofrimi i trajnimit; 

Aktivitete sportive dhe kulturore; Shërbimet argëtuese dhe arsimore, gjegjësisht sigurimin e 

filmave jo të shkarkueshëm, emisioneve televizive, ueb-transmetimeve, audiovizive dhe 

multimediale nëpërmjet internetit, si dhe informacione, rishikime dhe rekomandime në 

lidhje me filma, shfaqje televizive, uebfaqe, vepra audiovizuale dhe multimediale 
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42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e regjistruar për të organizuar 

grupe, takime dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe angazhimi në rrjetet sociale, 

biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, hostimin  e hapsirave 

elektronike për të tjerët për organizimin dhe mbajtjen e takimeve, ngjarjeve dhe 

diskutimeve interaktive, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet 

kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe grupore elektronike të personalizuara 

ose uebfaqeve që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të dhëna; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i hapsirave në internet që 

paraqesin teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

paraqesin informacionin e rrjeteve sociale dhe të biznesit, për të transferuar dhe shpërndarë 

informacion të tillë në shumë mjedise të internetit, për t'u angazhuar në rrjetet shoqërore 

dhe për të menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve 

sociale, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, 

përmbajtjes dhe të dhënave; Ofruesi i Shërbimit të Aplikacioni (ASP), gjegjësisht, hostimi i 

aplikacioneve softuerike te te tjerëve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban 

softuer për të mundësuar ose lehtësuar krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketim (bërja tag), blogimi, transmetimi i sinjalit 

(streaming), lidhjen, bërjen anonin, duke treguar ndjenjë, duke komentuar, lidhjen 

(bashkimin), transmetimin, dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i mediave elektronike ose 

informacionit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i një shërbimi online 

të rrjetit që u mundëson përdoruesve të transferojnë të dhënat e identitetit personal dhe të 

ndajnë të dhënat e identitetit personal me dhe midis shumë pajisjeve në internet; Ofrimi i 

informacionit nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, duke 

përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, mediat elektronike, 

imazhet dhe përmbajtjen audio vizuale, nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe komunikimit; 

Ofrimi i softuerit të pashkarkueshem të e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione të biznesit elektronik nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; 

Shërbimet e softuerëve si shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për dërgimin dhe pranimin 

e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe alarmeve dhe për lehtësimin e transaksioneve të 

biznesit elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit për 

përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin, shpërndarjen dhe dhënien e 

reklamave të të tjerëve; Ofruesi i platformës për blerjen online të reklamave, përkatësisht, 

ofrimi i programeve softuerike të pashkarkueshme për lejimin e blerësve dhe shitësve të 

reklamimit online për blerjen dhe shitjen e inventarit të reklamuar; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në blerjen, shitjen, dizajnimin, 

menaxhimin, percjellje, vlerësimin, optimizimin, shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen 

dhe raportimin e reklamimit dhe marketingut online; Zhvillimi i harduerit për përdorim në 

lidhje me lojërat multimediale elektronike dhe interaktive; Shërbimet elektronike dhe 

interaktive të zhvillimit të lojërave multimediale; Ofrimi i faqeve të internet që u japin 

përdoruesve mundësi për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje te realitetit 

virtual, informacion, përvoja dhe të dhëna; Ofrimi i faqeve të internet që u japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit 
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te shtuar, informacion, përvoja dhe të dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u  japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit 

te përzier, informacion, përvoja dhe të dhëna; Ofrimi i softuerëve që mundësojnë 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit celular për 

pajisjet portative kompjuterike; Ofrimi i shërbimeve të autentifikimit të përdoruesit duke 

përdorur teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on)  dhe teknologjisë softuerike për 

transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te autentifikimit të përdoruesit për 

transferimin të fondeve elektronike, kartelat e kreditit dhe debitit dhe transaksionet e 

çeqeve elektronike duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim dhe softuerike; Ofrimi i një 

ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi i softuerëve për 

përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që përmban 

softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i 

softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për përdorim në realizimin e 

mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes 

dhe të dhënave; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve elektronike; Shërbimet e 

hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) 

që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e 

vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia 

e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, 

planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i 

softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të destinacionit; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe 

destinacionin; Ofrimi i softuerëve për rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te vendeve; Ofrimir i softuerit për urdhërimin 

dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose të lehtësojë urdhërimin dhe/ose blerjen e mallrave 

dhe shërbimeve; Ofrimi i një softueri të vetëdijshëm për gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e 

vendndodhjes së mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të vetëdijshëm për vendndodhjen për të kërkuar, 

përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; 

Ofrimi i softuerit për krijimin, menaxhimin dhe qasjen në grupe private të krijuara dhe të 

administruara nga përdoruesit brenda komuniteteve virtuale; Ofrimi i softuerit për kërkimin 

dhe identifikimin e pikave të interesit, ngjarjeve, monumenteve, mundësive të punësimit, 

argëtimit, ngjarjeve kulturore, tregjeve dhe ofertave lokale dhe lokacionit; Ofrimi i softuerit 

për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për punësim; Ofrimi i softuerit për 

identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar përfaqësuesit e qeverisë; Ofrimi i 

softuerit për ofrimin e një tregu virtual; Ofrimi i softuerit për sigurimin e informacionit të 

motit në bazë të vendndodhjes; Ofrimi i softuerit për sigurimin, lidhjen ose transmetimin e 

informacioneve të lajmeve ose ngjarjeve aktuale; Ofrimi i softuerit për lehtësimin e 

ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet njerëzit dhe platformave te inteligjencës artificiale 

(AI); Ofruesi i shërbimit të aplikimit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose 

lehtësuar ndërveprimin dhe komunikimin midis njerëzve dhe platformave të inteligjencës 

artificiale (AI); Dizajnimi i efekteve te realitetit të shtuar dhe të realitetit virtual për 
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përdorim në modifikimin e fotografive, imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale; 

Ofrimi i faqeve online që i japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe 

ndarë përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit virtual; Platforma si një shërbim (PAAS) që 

paraqet platforma softuerike për përdorim në blerjen dhe shpërndarjen e reklamave; Ofrimi 

i softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes audio, video dhe 

audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht grafikë, animacione, 

tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Ofrimi i softuerit për 

shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim të mediave elektronike, përkatësisht 

imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, transmetimi i sinjalit video, komente, 

reklama, lajme dhe lidhje interneti; Ofrimi i softuerit për gjetjen e përmbajtjeve dhe 

botuesve të përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e përmbajtjes; Ofrimi i softuerit për 

organizimin e imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale duke përdorur etiketat e 

meta të dhënave; Aplikacionet e shërbimit të aplikimit (ASP) që përfshijnë softuer për 

rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti 

virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, 

video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama informacion e cila lehtëson shërbimet online për 

rrjetëzimin social, zhvillimin e aplikacioneve softuerike; Platforma si një shërbim (PAAS) 

që paraqet platforma softuerike për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të 

rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve audiovizive dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama 

informacionit; Dhenia me qira e softuerit që u jep përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe ndarë imazhe, video dhe përmbajtje audio-vizuale; Shërbimet 

kompjuterike, gjegjësisht, caktimin e përmbajtjeve dhe reklamave të përcaktuara nga 

përdoruesit online dhe krijimin e ushqimeve të mediave sociale; Ofrimi i softuerit për 

marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio, audio-vizuale dhe video; 

Ofrimi i softuerit për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, mundësimin e transmetimit dhe 

ndarjen e imazheve, përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe tekstin dhe të dhënat e 

lidhura; Ofrimi i softuerit për përmbajtjen multimediale të multimedias; Ofrimi i softuerit 

për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në internet për individë, grupe, kompani dhe brende; 

Ofrimi i softuerit për reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet 

online; Softuerë asistent personal; Softuer ndihmës social; Ofrimi i pajisjeve në internet që 

paraqesin përdorim të përkohshëm të softuerit të pakthyeshëm për dërgimin dhe marrjen e 

mesazheve elektronike, mesazheve të menjëhershme, alarme elektronike dhe lajmërime, 

fotografi, imazhe, grafikë, të dhëna, audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të aplikacioneve 

(ASP) që përfshijnë softuer për të mundësuar ose lehtësuar telefonatat, thirrjet telefonike, 

mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e menjëhershme dhe shërbimet e 

rrjeteve sociale në internet; Ofrimi i softuerit për përdorim në marrjen dhe redaktimin e 

fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit 

(ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe redaktimin e 

fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Shërbimet e zhvillimit të lojërave 

video; Shërbimet e programimit kompjuterik për krijimin e videove dhe lojërave të realitetit 

virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të shtuar të realitetit; Zhvillimi i 

softuerit; Ofrimi i softuerit online; Ofruesi i shërbimit të aplikimit (ASP); Sigurimi i 

lehtësive online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë 

audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna; Ofrimi i softuerit dhe 
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aplikacioneve për menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Ofruesi i 

shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për menaxhimin e marrëdhënieve me 

klientët (CRM); Shërbimet kompjuterike, domethënë, ofruesit e shërbimeve të 

aplikacioneve që paraqesin softuerin e programimit të aplikimit (API) për menaxhimin e 

marrëdhënieve me klientin (CRM); Vendosja e përmbajtjes dixhitale [realitetit virtual dhe 

realitetit të shtuar] në internet; Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe 

projektet që lidhen me to; Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; Shërbime ligjore; 

Ofrimi i softuerit për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve 

dhe donacioneve; Ofrimi i softuerit për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve 

dhe shërbime të donacioneve financiare.  

45  Shërbimet e prezantimit social, rrjetëzimit dhe takimeve;Ofrimi i qasjes në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushat e rrjetëzimit 

social, prezantimit social dhe takimeve;Ofrimi i informacionit në fushën e zhvillimit 

personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, bamirësisë, filantropike, vullnetare, 

shërbimet publike dhe te komunitetit, dhe aktiviteteve humanitare;Ofrimi i shërbimeve të 

portierëve për të tjerët, përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi 

i dërgesave, kryerja e aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për 

produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e 

nevojave individuale dhe dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike;Shërbimet 

online te rrjeteve sociale;Ofrimi i informacionit në formën e bazave të të dhënave që 

përmbajnë informacion në fushat e rrjetëzimit social dhe prezantimeve sociale;Shërbimet e 

verifikimit të përdoruesve;Shërbimet e verifikimit te identifikimit;Shërbimet e verifikimit të 

identifikimit të biznesit.  
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(511) 36  Menaxhimi i ndërtesave;  Lizingu ose dhënien me qira e ndërtesave; Shërbimet e 

mirëmbajtjes se ndërtesave;  Lizingu i ndërtesave;  Lizingu i hapësirës për zyre;  Dhënia me 

qira e zyrave [pasurive të paluajtshme]; Ofrimi i informacionit në lidhje me qiranë e 

ndërtesave; Lizingu i hapësirës industriale; Investimi në pasuri të paluajtshme; Shërbimet e 

menaxhimit të pasurive të paluajtshme në lidhje me qendrat tregtare; Shërbimet e shitjes në 

qendër tregtare; Lizingu i qendrave tregtare;  Dhënia me qira e lokaleve afariste; Agjencitë 

ose brokerat për dhënien me qira të ndërtesave; Shërbimet e menaxhimit të pasurive të 

paluajtshme lidhur me ndërtesat komerciale.  

42  Shërbimet e hulumtimit për goma; Testimi [Inspektimi] i gomave të automobilave për 

vlerën rrugore; Testimi [Inspektimi] i automjeteve për vlerën rrugore; Testimi [Inspektimit] 

i motorëve te automjeteve para transportit [për vlerën rrugore]; Testimi [Inspektimit] i 

motorëve te automjeteve [për vlerën rrugore]; Testimi i vlerave rrugore te automjeteve; 
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Këshilla teknike që kane te bëjnë me prodhimin e gomave; Shërbimet e analizave te 

gomave [inspektimit];  Dizajnimi i objekteve afariste për tregtimin e gomave; Testimi 

automobilistik i rrotave; Testimi i gomave të automjeteve;  Hulumtimi dhe zhvillimi i 

produkteve;  Testimi i cilësisë së produkteve; Analiza e zhvillimit të produktit; Vlerësimi i 

zhvillimit të produktit; Testimi i sigurisë së produktit; Vlerësimi i produktit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1564 

(220) 29/12/2017 

(731) Hankook Tire Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 

Gangnam-gu, Seoul, , KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005) - 

Z.J."EAMA"  Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  Technoring 

 

 
     

 

(511) 36  Menaxhimi i ndërtesave;  Lizingu ose dhënien me qira e ndërtesave; Shërbimet e 

mirëmbajtjes se ndërtesave;  Lizingu i ndërtesave;  Lizingu i hapësirës për zyre;  Dhënia me 

qira e zyrave [pasurive të paluajtshme]; Ofrimi i informacionit në lidhje me qiranë e 

ndërtesave; Lizingu i hapësirës industriale; Investimi në pasuri të paluajtshme; Shërbimet e 

menaxhimit të pasurive të paluajtshme në lidhje me qendrat tregtare; Shërbimet e shitjes në 

qendër tregtare; Lizingu i qendrave tregtare;  Dhënia me qira e lokaleve afariste; Agjencitë 

ose brokerat për dhënien me qira të ndërtesave; Shërbimet e menaxhimit të pasurive të 

paluajtshme lidhur me ndërtesat komerciale.  

42  Shërbimet e hulumtimit për goma; Testimi [Inspektimi] i gomave të automobilave për 

vlerën rrugore; Testimi [Inspektimi] i automjeteve për vlerën rrugore; Testimi [Inspektimit] 

i motorëve te automjeteve para transportit [për vlerën rrugore]; Testimi [Inspektimit] i 

motorëve te automjeteve [për vlerën rrugore]; Testimi i vlerave rrugore te automjeteve; 

Këshilla teknike që kane te bëjnë me prodhimin e gomave; Shërbimet e analizave te 

gomave [inspektimit];  Dizajnimi i objekteve afariste për tregtimin e gomave; Testimi 

automobilistik i rrotave; Testimi i gomave të automjeteve;  Hulumtimi dhe zhvillimi i 

produkteve;  Testimi i cilësisë së produkteve; Analiza e zhvillimit të produktit; Vlerësimi i 

zhvillimit të produktit; Testimi i sigurisë së produktit; Vlerësimi i produktit.  
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Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Menaxhimi i ndërtesave;  Lizingu ose dhënien me qira e ndërtesave; Shërbimet e 
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mirëmbajtjes se ndërtesave;  Lizingu i ndërtesave;  Lizingu i hapësirës për zyre;  Dhënia me 

qira e zyrave [pasurive të paluajtshme]; Ofrimi i informacionit në lidhje me qiranë e 

ndërtesave; Lizingu i hapësirës industriale; Investimi në pasuri të paluajtshme; Shërbimet e 

menaxhimit të pasurive të paluajtshme në lidhje me qendrat tregtare; Shërbimet e shitjes në 

qendër tregtare; Lizingu i qendrave tregtare;  Dhënia me qira e lokaleve afariste; Agjencitë 

ose brokerat për dhënien me qira të ndërtesave; Shërbimet e menaxhimit të pasurive të 

paluajtshme lidhur me ndërtesat komerciale.  

42  Shërbimet e hulumtimit për goma; Testimi [Inspektimi] i gomave të automobilave për 

vlerën rrugore; Testimi [Inspektimi] i automjeteve për vlerën rrugore; Testimi [Inspektimit] 

i motorëve te automjeteve para transportit [për vlerën rrugore]; Testimi [Inspektimit] i 

motorëve te automjeteve [për vlerën rrugore]; Testimi i vlerave rrugore te automjeteve; 

Këshilla teknike që kane te bëjnë me prodhimin e gomave; Shërbimet e analizave te 

gomave [inspektimit];  Dizajnimi i objekteve afariste për tregtimin e gomave; Testimi 

automobilistik i rrotave; Testimi i gomave të automjeteve;  Hulumtimi dhe zhvillimi i 

produkteve;  Testimi i cilësisë së produkteve; Analiza e zhvillimit të produktit; Vlerësimi i 

zhvillimit të produktit; Testimi i sigurisë së produktit; Vlerësimi i produktit; Hulumtime 

laboratorike në fushën e gomës se automobilave; Matja e peshës se  automjeteve; Zhvillimi 

i produkteve për ndërtimin e automjetit dhe për ndërtimin e trupit automjetit; Dizajnimi i 

automjeteve dhe pjesëve dhe komponentëve të automjeteve; Dizajnimi i automjeteve; 

Dizajnimi i pjesëve për automjete; Dizajni i brendshëm për automjete; Testimin e produktit 

të formës origjinale të automjetit; Zhvillimi i teknologjive për fabrikimin e qarqeve për 

komunikim pa tel, përpunim elektronik të të dhënave, elektronikë për përdoruesin, 

elektronikë automobilistike; Hulumtimi i teknologjisë automobilistike; Hulumtimi dhe 

zhvillimi i rrotave të automobilave; Hulumtimi dhe zhvillimi i pjesëve të automobilave; 

Inspektimet e automjeteve; Zhvillimi i programeve për simulimin e eksperimenteve në 

fushën e gomave të automobilave për vlerën rrugore; Shërbimet kërkimore në laborator 

lidhur me gomën e automobilave; Shërbimet e testimit dhe kërkimeve në lidhje me 

makineritë, aparatet dhe instrumentet; Hulumtimi mekanik në fushën e sporteve motorike; 

Shërbimeve e strukturës inxhinierike të industrisë së automjeteve tokësore; Shërbime 

inxhinierike të industrisë së automjeteve tokësore; Shërbimet e inxhinierisë materiale të 

industrisë së automjeteve tokësore; Kërkimi dhe zhvillimi i rrotave të veturave për të tjerët; 

Sigurimi i informacionit shkencor në lidhje me performancën dhe funksionimin e 

automjetit; Dizajni i modulit për automobila; Shërbimet e inxhinieringut dhe kontrollit te 

cilësisë dhe testimit të materialeve; Testimi i lëndëve të para; Kontrolli i cilësisë së lëndëve 

të para;  Dizajni dhe zhvillimi i softuerit të realitetit virtual  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1566 

(220) 29/12/2017 

(731) VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant 

Cugat del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a,Kati 

1 
 

(540)  RECONNECT 
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(511) 5  Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1567 

(220) 29/12/2017 

(731) VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant 

Cugat del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a,Kati 

1 
 

(540)  CALMTU NIGHT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1568 

(220) 29/12/2017 

(731) VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant 

Cugat del Valles (Barcelona, ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a, Kati 

1 
 

(540)  BUCO VITAE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1569 

(220) 29/12/2017 

(731) VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant 

Cugat del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a, Kati 

1 
 

(540)  OLOVITA CREAM 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; perparate sanitare për qëllime farmaceutike; Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.   
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(210) KS/M/ 2017/1570 

(220) 29/12/2017 

(731) VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant 

Cugat del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5a, Kati 

1 
 

(540)  VITADIGEST 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1571 

(220) 29/12/2017 

(731) VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant 

Cugat del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5a, Kati 

1 
 

(540)  FLEXIVITA PRO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; perparate sanitare për qëllime farmaceutike; Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1572 

(220) 29/12/2017 

(731) VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant 

Cugat del Valles (Barcelona), ES 

(740)   Virtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 

5a, Kati 1 
 

(540)  BASE VITAE 

 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; perparate sanitare për qëllime farmaceutike; Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.   
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(210) KS/M/ 2017/1573 

(220) 29/12/2017 

(731) VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant 

Cugat del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike  

Rr. Anton Cetta 5a, Kati 1 
 

(540)  COMFORT CREAM 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1574 

(220) 29/12/2017 

(731) VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant 

Cugat del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike  

Rr. Anton Cetta 5a, Kati 1 
 

(540)  VITANADH 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/1575 

(220) 29/12/2017 

(731) Facebook, Inc. 1601 Willow Road, 

Menlo Park, California 94025, US 

(740)  Abedin Mehmeti (005) - 

Z.J."EAMA"  Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Hardueri kompjuterik;Softuer për rrjetëzimin social;Veglat e zhvillimit të 

softuerit;Softueri për përdorim si ndërfaqe e programimit të aplikacionit (API);Ndërfaqja e 

programimit të aplikacioneve (API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve 

softuerike;Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për softuer që lehtëson 

shërbimet online për rrjetëzimin social dhe për rikthimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen 

dhe menaxhimin e të dhënave;Softuerë për krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me 
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një komunitet online;Softuerë për organizimin e ngjarjeve;Softuerë për krijimin, 

redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, 

blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, tregimin e ndjenjave, komentimin, përfshirjen, 

transmetimin dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i medias elektronike ose informacionit 

nëpërmjet kompjuterit ne rrjetin e internet dhe të komunikimit;Softuerë për modifikimin 

dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, audio, audio-vizuale dhe video-përmbajtjeve 

dhe të dhënave;Softuerë për modifikimin e fotografive, imazheve dhe audio, video dhe 

përmbajtje audio-vizuale me filtra dhe efektet te realitetit te shtuar (AR), gjegjësisht, 

grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, 

hyperlinqet;Softuerë për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, organizimin, modifikimin, 

transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe informacione;Softuerë kompjuterik i 

shkarkueshëm te e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione elektronike të 

biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Softuerë për dërgimin e 

mesazheve elektronike, lajmërimeve, njoftimeve dhe rikujtueseve;Softueri i motorëve të 

kërkimit;Kartelat per dhuratë të koduara magnetikisht;Softuerë për përdorim në krijimin, 

menaxhimin, matjen dhe shpërndarjen e reklamave të të tjerëve;Serveri i reklamës, 

përkatësisht, një kompjuter server për ruajtjen e reklamave dhe dërgimin e reklamave në 

ueb faqet e internetit;Softuerë për të mundësuar zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe 

mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit mobil për pajisjet komunikuese elektronik 

portative, ne veçanti, telefona celularë, telefona te mençur, kompjutera dore dhe 

kompjuterët tableta;Softuerë për konvertimin e gjuhës natyrale në komandat e 

ekzekutueshme të makinës;Softuerë, ne veçanti, një ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e 

ndërveprimit midis njerëzve dhe makinave;Softueri asistent personal;Softueri i asistencës 

sociale;Softueri për shërbimet e hartës;Softuerë për planifikimin e aktiviteteve me 

përdoruesit e tjerë dhe bërjen e rekomandimeve;Softuerë për hartografinë sociale dhe të 

destinacionit;Softuerë për të bërë rezervime dhe rezervime e vendeve;Softuerë për 

porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve;Softuer i vetëdijshëm për 

vendndodhjen për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e vendeve;Softuerë për shpërndarjen 

e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit pa tela;Softuerë për të mundësuar qasjen, 

shfaqjen, redaktimin, lidhjen, ndarjen dhe përndryshe ofrimin e mediave dhe informacionit 

elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjetet e komunikimit;Softuerë, përkatësisht, një 

aplikacion që ofron funksionalitete të rrjeteve sociale;Softuerë për krijimin, menaxhimin 

dhe qasjen e grupeve brenda komuniteteve virtuale;Softuerë për kërkim dhe alarme bazuar 

në vendndodhje;Softuerë për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për punësim;Softuerë 

për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar përfaqësuesit e 

qeverisë;Softueri që ofron një vend tregu virtual;Softueri që ofron informacion mbi motin 

në bazë të vendndodhjes;Softuerë që ofron informacione, lidhet me ose transmeton lajme 

ose ngjarje aktuale;Softuerë për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim të imazheve, 

audio, audio-vizuale dhe përmbajtje video dhe tekst dhe të dhëna të lidhura;Softuerë për 

gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e 

përmbajtjes;Softuerë për krijimin dhe menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe 

llogarive të përdoruesve;Softuerë që u mundëson individëve, grupeve, kompanive dhe 

brendeve të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet për qëllime marketingu;Softuerë për 

reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet online;Softuerë për 

transmetim e përmbajtjes argëtuese multimedia;Softuerë për organizimin e  

ngjarjeve;Softuerë kompjuterik;Softuerë për dërgimin dhe marrjen e mesazheve 
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elektronike, lajmërimeve, njoftimeve, rikujtimeve, grafikë, imazhe, përmbajtjes audio dhe 

audio vizuale përmes kompjuterit në internet dhe rrjetet e komunikimit;Softuerë për 

menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, duke bashkëvepruar me një komunitet 

virtual, dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, komente, reklama, komunikime dhe informacion 

i reklamimit te medias;Softuerë për përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të 

konsumatorëve (CRM);Softueri i mesazheve;Softuerë për lehtësimin dhe rregullimin e 

financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve;Softuerë për shërbime bamirëse 

online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime të donacioneve financiare.  

16  Materialet e shtypura, Publikime; Revista; libra; pamflete; Manualet; udhëzues të 

shtypur; Katalogët; fotografitë; Material për zyre; Piktura; Ditarë; kalendarë; Albumet e 

fotografive; Material i shtypur; Instrumentet e shkrimit; Organizatorët personalë; Librat e 

adresave; Libra shënimesh; Rekuizitat e zyrës; flete ngjitëse; Posterët; Kartelat e biznesit 

dhe kartelat e identitetit; Penat (lapsat); Kartelat për dhurata te koduera  jo-magnetikisht.  

18  Çanta, ne veçanti, çanta sportive për te gjitha qëllimet, çanta bartje për të gjitha 

qëllimet, çanta dhe mbajtëse për veshmbathje sportive, çanta ngarkesash, çantat e librave, 

çanta e rëndomtë bartje, çantat e udhëtimit, çantat e gjata, çantat e shpinës, çanta plazhi, 

çanta me rripa, çanta e vogël dore, çanta kozmetike qe shiten bosh;çanta për 

palestër;Lëkura dhe imitimet e lëkurës;Lëkurat e kafshëve dhe gëzofët;brekë sportive për 

udhëtime;Çadra;Shkopinj për këmbë;Libra xhepi;Çanta dore;Kuleta;Mbajtës te kartës së 

kreditit;çantë me spango tërheqëse;xhepa te ngjitur;Ombrella;Portofolat e llojit të valixheve 

e vogla;çanta ngarkesash.  

20  Korniza te fotografive   

21  Kontejnerë te izoluar termikisht për ushqim dhe pije; Ftohës portativë nga plastika; 

Ftohës portativë nga metali; Sllitë qe eshte prej letre dhe qe seshte mbulese për tavolinë; 

Hapese te shisheve; Shtambë; Kova plastike; Gota plastike; Tabaka per sherbim jo prej 

metalit te çmuar; Mbajteset e shisheve; Kriklla; Gota; Mbajtësit e shkumes se pijeve; 

Kavanoza e magazinimit; Dhurata prej qelqi dhe porcelani; Figurina të bëra nga qelqi, 

porcelani, qeramika, enë prej argjile dhe porcelani; Qelqe per pije; Shishet e ujit qe shiten 

te zbrazta.  

25  Veshje për burra, gra, dhe fëmijë, perkatesisht, këmisha, T-maica, xhaketa, veshje te 

siperme, bluza për djersë (xhup), rripa jo prej lëkure, mantelet, jelekët (xhamandanët), 

bluza, ndresa, funde, pantallona të shkurtra (shortse), pantallona, pantallona, shortse  per 

boksier, fusatane, funde, kravata, shamitë, bandanat, pizhame, veshje per qendrim ditor, 

çorape, triko, pantallona djerse, perparese, mbrojtes te diellit; këpucë.  

35  Ofrimi i shërbimeve te hulumtimit të tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave 

dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e 

biznesit dhe reklamimit, në veçanti, planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; 

Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e 

performancës së reklamave, për menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për 

analizimin e të dhënave reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për 

optimizimin e performancës së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit 

dhe marketingut; Lehtësimi i këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve 

të treta përmes internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i tregjeve në internet për 

shitësit e mallrave dhe/ose shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me 

blerësit; Rrjetëzimi i biznesit; Shërbimet e punësimit dhe  rekrutimit; Shërbimet e 
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reklamimit dhe shpërndarjes së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të 

klasifikuar përmes rrjeteve globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të 

dhënave kompjuterike online dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e 

klasifikuar; Shërbimet e kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e 

certifikatave të kartës së dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose 

shërbime; Shërbime bamirësie, ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për 

shërbimet bamirëse, filantropike, vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet 

humanitare; Reklamim përmes mediave elektronike; Menaxhim i marrëdhënieve me 

konsumatorë; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet 

internetit dhe rrjetit të komunikimit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet shpërndarjes së video reklamave në internet dhe në rrjetet e komunikimit; 

Shërbimet e reklamimit, ne veçanti, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; 

Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, funksionet e zyrës; Konsultimi i markës; 

Dizajnimi i materialeve reklamuese për të tjerët; Ofrimi online i drejtorive të biznesit duke 

paraqitur veprimtaritë, produktet dhe shërbimet e të tjerëve.  

38  Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik të 

skedarëve dixhitalë të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e 

përdoruesve të internetit;  Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi 

elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe 

informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të 

përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile 

dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes 

në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë 

nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e 

mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit 

audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e 

Protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e 

komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e 

rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale dhe takimeve; Shërbimet e shkëmbimit të fotove 

dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja (peer-to-peer), përkatësisht transmetimi elektronik i 

skedarëve dixhitalë të fotografive, grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të 

internetit; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve video, audiovizuele 

dhe audiovizuele interaktive nëpërmjet internetit; Telekonferencë; Shërbimet e 

telekomunikacionit, përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe marrjes së të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; Shërbimet e komunikimit te telefonit celular; Ueb 

mesazhimi; Shërbimet e mesazhimit te qastit;  Shkëmbimi elektronik i zërit, te dhënave, 

audios, videos, tekstit dhe grafikëve qe mund te qasen nëpërmes interneti dhe rrjetave te 

telekomunikimit  

41  Shërbimet e argëtimit; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe 

në internet të përmbajtjes së përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, video, 

audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e ndarjes së 

fotografive dhe ndarjes së videove; Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Botimi i 

materialeve edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, gazetave dhe botimeve 

elektronike; Revistat në internet, përkatësisht, blogjet ne ueb (blogs) që përmbajnë 

përmbajtje të definuara nga përdoruesi; Aranzhimi dhe mbajtja e konferencave edukative; 
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Organizimi i panaireve në fushën e zhvillimit te softuerit për qëllime edukative; Ofrimi i 

bazave te te dhënave kompjuterike, elektronike dhe online ne fushën e argëtimit; Shërbimet 

botuese, përkatësisht publikimi i botimeve elektronike për të tjerët; Shërbimet argëtuese, 

gjegjësisht, ofrimin e lehtësive online për transmetimin e sinjaleve te përmbajtjes argëtuese 

dhe transmetimin drejtpërdrejt të videove nga ngjarjeve argëtuese; Ofrimi i informacionit 

argëtues nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacione, duke përfshirë 

tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, imazhet fotografike dhe 

informatat audiovizuale, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbime 

edukimi; Ofrimi i trajnimit; Aktivitete sportive dhe kulturore; Shërbimet argëtuese dhe 

arsimore, gjegjësisht sigurimin e filmave jo të shkarkueshëm, emisioneve televizive, ueb-

transmetimeve, audiovizive dhe multimediale nëpërmjet internetit, si dhe informacione, 

rishikime dhe rekomandime në lidhje me filma, shfaqje televizive, uebfaqe, audiovizuale 

dhe vepra multimediale.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e regjistruar për të organizuar 

grupe, takime dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe angazhimi në rrjetet sociale, 

biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, hostimin e hapsirave 

elektronike për të tjerët për organizimin dhe mbajtjen e takimeve, ngjarjeve dhe 

diskutimeve interaktive, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet 

kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe grupore elektronike të personalizuara 

ose uebfaqeve që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të dhëna; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i hapsirave në internet që 

paraqesin teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

paraqesin informacionin e rrjeteve sociale dhe të biznesit, për të transferuar dhe shpërndarë 

informacion të tillë në shumë hapsira të internetit, për t'u angazhuar në rrjetet sociale dhe 

për të menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve 

sociale, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, 

përmbajtjes dhe të dhënave; Ofrimi i një shërbimi online të rrjetit që u mundëson 

përdoruesve të transferojnë të dhënat e identitetit personal dhe të ndajnë të dhënat e 

identitetit personal me dhe midis shumë pajisjeve në internet; Ofrimi i informacionit nga 

indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, 

dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, mediat elektronike, imazhet dhe 

përmbajtjen audio vizuale, nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i 

softuerit  të e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të biznesit elektronik 

nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike të komunikimit; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, ofruesit e shërbimeve të aplikacioneve që paraqesin softuerin e ndërfaqes së 

programimit të aplikimit (API) për të lejuar përdoruesit, qe të kryejnë transaksione 

elektronike të biznesit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e softuerëve si 

shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për dërgimin e mesazheve elektronike, njoftimeve 

dhe alarmeve dhe për lehtësimin e transaksioneve të biznesit elektronik per transmetimin e 

porosive dhe dërgimin dhe pranimi n e mesazheve elektronike, dhe per te lejuar përdoruesit 

qe te kryejnë transaksion elektronik te biznesit ne rrjetin  global kompjuterik; Ofrimi i 

softuerit për përdorim në menaxhimin, matjen dhe shërbimin e reklamave të të tjerëve; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve që përfshin softuerin e ndërfaqes se programimit të 
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aplikacionit (API) për menaxhimin, përcjelljen, raportimin dhe matjen e planifikimit të 

medias, blerjen e medias dhe reklamimin e të tjerëve; Ofruesi i platformës për reklamim-

blerje online, përkatësisht, ofrimi i programeve softuerike qe nuk shkarkohen për t’ju lejuar 

blerësve dhe shitësve reklamimin online për blerjen dhe shitjen e inventarit të reklamuar; 

Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në blerjen, 

shitjen, dizajnimin, menaxhimin, përcjelljen, vlerësimin, optimizimin, shënjestrimin, 

analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamimit dhe marketingut online; Ofrimi i 

softuerëve që mundësojnë zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e 

aplikacioneve të softuerit celular për pajisjet portative kompjuterike; Ofrimi i shërbimeve të 

autentifikimit të përdoruesit duke përdorur teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on)  

dhe teknologjisë softuerike për transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te 

autentifikimit të përdoruesit për transferimin elektronik të fondeve, kartelat e kreditit dhe 

debitit dhe transaksionet elektronik te çeqeve duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim 

dhe softuerike; Ofrimi i një ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar 

përdoruesit të kryejnë transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; 

Ofrimi i softuerëve për përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si 

shërbim (PAAS) që përmban softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione 

biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për 

përdorim në realizimin e mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, 

imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve 

elektronike; Shërbimet e hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i 

softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i 

aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen 

e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe 

bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të 

destinacionit; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe destinacionin; Ofrimi i softuerëve për 

rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te 

vendeve; Ofrimi i softuerit për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose të 

lehtësojë urdhërimin dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Ofrimi i një softueri të 

vetëdijshëm për gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve 

dhe ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të 

vetëdijshëm për vendndodhjen për të kërkuar, përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e 

mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; Ofrimi i softuerit për krijimin, menaxhimin 

dhe qasjen në grupe private të krijuara dhe të administruara nga përdoruesit brenda 

komuniteteve virtuale; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e pikave të 

interesit, ngjarjeve, monumenteve, mundësive të punësimit, argëtimit, ngjarjeve kulturore, 

tregjeve dhe ofertave; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për 

punësim; Ofrimi i softuerit për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar 

përfaqësuesit e qeverisë; Ofrimi i softuerit për ofrimin e një tregu virtual; Ofrimi i softuerit 

për sigurimin e informacionit të motit në bazë të vendndodhjes; Ofrimi i softuerit për 

sigurimin, lidhjen ose transmetimin e informacioneve të lajmeve ose ngjarjeve aktuale;  
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Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për përdorim në blerjen 

dhe shpërndarjen e reklamave; Ofrimi i softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve 

dhe përmbajtjes audio, video dhe audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit 

(AR), gjegjësisht grafikë, animacione, tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, 

hyperlinqet; Ofrimi i softuerit për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim të mediave 

elektronike, përkatësisht imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, transmetimi i 

sinjalit video, komente, reklama, lajme dhe lidhje interneti; Ofrimi i softuerit për gjetjen e 

përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e përmbajtjes; Ofrimi i 

softuerit për organizimin e imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale duke përdorur 

etiketat e meta të dhënave; Aplikacionet e shërbimit të aplikimit (ASP) që përfshijnë 

softuer për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një 

komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama informacion e cila lehtëson shërbimet 

online për rrjetëzimin social, zhvillimin e aplikacioneve softuerike; Platforma si një 

shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për rrjetëzimin social, menaxhimin e 

përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e 

imazheve, përmbajtjeve audiovizive dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, 

reklama informacionit; Dhënia me qira e softuerit që u jep përdoruesve mundësinë për të 

ngarkuar, modifikuar dhe ndarë imazhe, video dhe përmbajtje audio-vizuale; Shërbimet 

kompjuterike, gjegjësisht, caktimin e përmbajtjeve dhe reklamave të përcaktuara nga 

përdoruesit online dhe krijimin e furnizimeve të mediave sociale; Ofrimi i softuerit për 

marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio, audio-vizuale dhe video; 

Ofrimi i softuerit për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, mundësimin e transmetimit dhe 

ndarjen e imazheve, përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe tekstin dhe të dhënat e 

lidhura; Ofrimi i softuerit për përmbajtjen multimediale të multimedias; Ofrimi i softuerit 

për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në internet për individë, grupe, kompani dhe brende; 

Ofrimi i softuerit për reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet 

online; Ofrimi i softuerit asistent personal; Ofrimi i softuerit te ndihmës sociale; Ofrimi i 

lehtesirave në internet që paraqesin përdorim të përkohshëm të softuerit të pakthyeshëm për 

dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, mesazheve të menjëhershme, alarme 

elektronike dhe lajmërime, fotografi, imazhe, grafikë, të dhëna, audio, video dhe përmbajtje 

audio-vizuale nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e ofruesve të 

shërbimeve të aplikacioneve (ASP) që përfshijnë softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

thirrjet  e protokollit e zërit neper internet (VOIP), thirrjet telefonike, thirrjet me video, 

mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e çastit  dhe shërbimet e rrjeteve sociale 

online; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose 

lehtësuar thirrjet  e protokollit e zërit neper internet (VOIP), thirrjet telefonike, thirrjet me 

video, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e çastit  dhe shërbimet e rrjeteve 

sociale online; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe 

redaktimin e videove; Zhvillimi i softuerit; Ofrimi i softuerit online; Ofruesi i shërbimit të 

aplikimit (ASP); Sigurimi i lehtësive online që u japin përdoruesve mundësinë për të 

ngarkuar, modifikuar dhe ndarë audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të 

dhëna; Ofrimi i softuerit dhe aplikacioneve për menaxhimin e marrëdhënieve të 

konsumatorëve (CRM); Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe 

projektet që lidhen me to; Ofrimi i softuerit për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe 
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shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Ofrimi i softuerit për shërbime bamirëse online 

për mbledhjen e fondeve dhe shërbime të donacioneve financiare.  

43  Shërbime Hoteli, restauranti, dhe bari.  

45  Shërbimet e prezantimit social, rrjetëzimit dhe takimeve; Ofrimi i qasjes në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushat e rrjetëzimit 

social, prezantimit social dhe takimeve; Ofrimi i informacionit në fushën e zhvillimit 

personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, bamirësisë, filantropike, vullnetare, 

shërbimet publike dhe te komunitetit, dhe aktiviteteve humanitare; Ofrimi i shërbimeve të 

portierëve për të tjerët, përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi 

i dërgesave, kryerja e aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për 

produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e 

nevojave individuale dhe dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike; Shërbimet 

online te rrjeteve sociale; Shërbimet e verifikimit të përdoruesve; Shërbimet e verifikimit te 

identifikimit; Shërbimet e verifikimit të identifikimit të biznesit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1 

(220) 03/01/2018 

(731) N.T.SH. Restaurant "BERLINI" 

Bërnicë e Epërme, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  RESTAURANT BERLINI 

 

 
     

 

(511) 35  Konsulencë për reklamime; shërbime të këshillimit rreth menaxhimit të biznesit; 

ofrime të shërbimeve të zyrës; shërbime të menaxhimit dhe administrimit të biznesit; 

shërbime të informative tregtare; shërbime të këshillimit biznesor dhe konsulencës 

biznesore lidhur me shëbimet e franshizës; shërbime të reklamimit, marketingut, publicitetit 

dhe promocionit dhe shërbime të informimit lidhur me to, gjitha këto shërbime që poashtu 

ofrohen në mënyrë online (përmes internetit) nga një databazë kompjuterike apo nga 

internet; shërbime të administrimit të biznesit për procesimin e shitjeve të bëra në internet; 

shërbime të rekrutimit të personelit, punësimit dhe menaxhimit të personelit; marrëdhëniet 

me publikun; funksionimi dhe mbikqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave të 

stimulimit për qëllime komerciale dhe promocionale; shërbime të konsulencës për 

informata biznesore lidhur me menaxhimit e hoteleve dhe franzhisës së hoteleve; shërbime 

të menaxhimit të hoteleve për tjerët; shërbime këshillimi dhe konsulencës për informata 

lidhur me shërbimet e përmendura; programet stimuluese që ofrojnë shërbime të 

musafirëve të veçantë, komoditetit dhe shpërblimeve për musafirët e shpeshtë të hotelit.  

42  Shërbimet e restauranteve dhe bareve.  

43  Shërbime hoteliere; shërbime të motelit, ofrim të strehimit; shërbime hoteliere të 

resorteve; shërbime të strehimit të përkohshëm; shërbime rezervimi për shërbime të 

strehimit në hotele dhe për strehime tjera; informata për pushime dhe planifikime lidhur me 

strehimin; shërbime të banakut (hotelieri), shërbime të vendeve për kokteje; shërbime të 

kafiterive, shërbime të restoranit dhe bareve për ushqim të shpejtë; rezervime për restorane; 

shërbime të furnizimit të ushqimeve për ofrim të ushqimit dhe pijeve; ofrime të hapësirave 

për konferenca, takime, ngjarje, konventa dhe ekspozitave; shërbime të lajmërimit dhe 
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çlajmërimit në hotele; ofrime të hapësirave për bankete dhe funksione sociale për raste të 

veçanta; shërbime të agjencive të udhëtimit për rezervimin e strehimit në hotele; shërbime 

të informatave elektronike lidhur me hotelet; shërbime të këshillimit dhe konsulencës për 

mikpritje lidhur me këto që u përmendën më lartë. Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe 

pijeve; akomodimi i përkohshëm, shërbimet për të siguruar ushqim dhe pije, bar-rostiçeri 

(meze e lehte), bufe, bistrotë, kafene; restorante; restaurante vet shërbyese; bare për pije 

freskuese, sandviç bare, kafene, restorante kafe dhe vende të ngjashme. 

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/ 2018/2 

(220) 03/01/2018 

(731) N.T.SH. Restaurant "BERLINI" 

Bërnicë e Epërme, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Konsulencë për reklamime; shërbime të këshillimit rreth menaxhimit të biznesit; 

ofrime të shërbimeve të zyrës; shërbime të menaxhimit dhe administrimit të biznesit; 

shërbime të informative tregtare; shërbime të këshillimit biznesor dhe konsulencës 

biznesore lidhur me shëbimet e franshizës; shërbime të reklamimit, marketingut, publicitetit 

dhe promocionit dhe shërbime të informimit lidhur me to, gjitha këto shërbime që poashtu 

ofrohen në mënyrë online (përmes internetit) nga një databazë kompjuterike apo nga 

internet; shërbime të administrimit të biznesit për procesimin e shitjeve të bëra në internet; 

shërbime të rekrutimit të personelit, punësimit dhe menaxhimit të personelit; marrëdhëniet 

me publikun; funksionimi dhe mbikqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave të 

stimulimit për qëllime komerciale dhe promocionale; shërbime të konsulencës për 

informata biznesore lidhur me menaxhimit e hoteleve dhe franzhisës së hoteleve; shërbime 

të menaxhimit të hoteleve për tjerët; shërbime këshillimi dhe konsulencës për informata 

lidhur me shërbimet e përmendura; programet stimuluese që ofrojnë shërbime të 

musafirëve të veçantë, komoditetit dhe shpërblimeve për musafirët e shpeshtë të hotelit.  

42  Shërbimet e restauranteve dhe bareve.  

43  Shërbime hoteliere;shërbime të motelit, ofrim të strehimit;shërbime hoteliere të 

resorteve;shërbime të strehimit të përkohshëm;shërbime rezervimi për shërbime të strehimit 

në hotele dhe për strehime tjera;informata për pushime dhe planifikime lidhur me 

strehimin;shërbime të banakut (hotelieri), shërbime të vendeve për kokteje;shërbime të 

kafiterive, shërbime të restoranit dhe bareve për ushqim të shpejtë;rezervime për 

restorane;shërbime të furnizimit të ushqimeve për ofrim të ushqimit dhe pijeve;ofrime të 
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hapësirave për konferenca, takime, ngjarje, konventa dhe ekspozitave;shërbime të 

lajmërimit dhe çlajmërimit në hotele;ofrime të hapësirave për bankete dhe funksione 

sociale për raste të veçanta;shërbime të agjencive të udhëtimit për rezervimin e strehimit në 

hotele;shërbime të informatave elektronike lidhur me hotelet;shërbime të këshillimit dhe 

konsulencës për mikpritje lidhur me këto që u përmendën më lartë. Shërbimet për sigurimin 

e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm, shërbimet për të siguruar ushqim dhe pije, 

bar-rostiçeri (meze e lehte), bufe, bistrotë, kafene;restorante;restaurante vet shërbyese;bare 

për pije freskuese, sandviç bare, kafene, restorante kafe dhe vende të ngjashme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/3 

(220) 05/01/2018 

(300) 017261447  29/09/2017  ES 

(731) Roche Diabetes Care GmbH 

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, 

DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  DIASMART 

 

 
     

 

(511) 38  Ofrimi i platformave dhe portaleve përmes Internetit në fushën e mjeksisë; ofrimi 

i qajses në informacion përmes Internetit dhe rrjeteve tjera të të dhënave në fushën e 

mjeksisë; Ofrimi i qasjes në platforma në Internet të dedikuara për trajnimin e mjekëve, 

profesionistëve të shëndetësisë dhe pacientëve për menaxhimin e diabetit; ofrimi i qasjes në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave të dedikuara për trajnimin e mjekëve, 

profesionistëve shëndetësorë dhe pacientëve për menaxhimimin e diabetit; Ofirmi i 

forumeve online për transmetimin e mesazheve tek përdoruesit e kompjuterëve në lidhje me 

shëndetin dhe mjeksinë.   

41  Edukimi dhe shkollimi për qëllime mjeksore në fushën e diabetit; trajnim personal në 

fushat e jetesës, shëndetit dhe modifikimit të sjelljes; edukimi në sektorin e shëndetit dhe 

mjeksisë, në fushën e menaxhimit të diabetit dhe në fushën e përdorimit të aparateve 

matëse të sheqerit në gjak, pompave të insulinës dhe aksesorëve të tyre.    

42  Sigurimi i platformave të qasjes përmes Internetit të dedikuara për trajnimin e mjekëve, 

profesionistëve shëndetësor dhe pacientëve për menaxhimin e diabetit.   

44  Shërbimet mjeksore në fushën e sëmundjeve kronike; menaxhimi i të dhënave në 

fushën e sëmundjeve kronike, në vecanti ofrimi i informatave dhe të dhënave në fushën e 

sëmundjeve kronike përmes Internetit; ofrimi i informatave në fushën e shëndetit dhe 

mjeksisë.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

325 

 

(210) KS/M/ 2018/4 

(220) 05/01/2018 

(731) Farmaceutici DamorS.p.a. 

Caterina Riccio Via Emilio Scaglione, 27 – 

80145 Naples, IT 

(591) E kuqe, E kalter, e kafte 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, nimesulide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/5 

(220) 05/01/2018 

(731) Farmaceutici Damor S.p.a. 

Caterina Riccio Via Emilio Scaglione, 27 – 

80145 Naples, IT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 
 

(540)  Sulidamor 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike, nimesulide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/6 

(220) 05/01/2018 

(731) Technikus AG Aeulestrasse 5 

LI-9490 Vaduz, LI 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  AVIS 

 

 
     

 

(511) 35  Këshilla për organizimin dhe menaxhimin e bizneseve, kontabilitet, konsultime 

për organizimin në çështjet e biznesit, përgatitjet për kthimit të taksave, këshilla të biznesit, 

këshilla mbi menaxhimin, shërbime këshilluese për menaxhimin e njohurive (ndihmë në 

menaxhim), burimet njerzore (HR), konsulencë për burimet njerëzore, shërbime të 

menaxhimit të një biznesi (menaxhimi), menaxhimi i stabilimenteve të prodhimit dhe 

shpërndarjes së energjisë, vlerësimi i biznesit (analiza krahasuese-benchmarking), zbatimi i 

zhvendosjes, konsulenca e menaxhimit, reklamimi, menaxhimi i biznesit (i përkohshëm), 

administratën e biznesit, punën e zyrës, përpunimin e porosive, shërbimin e porosisë së 

ofrimit dhe pagesën e faturave, administrimin e biznesit, përpunimi i pagesave, shërbimet e 

marketingut për nisjen dhe mirëmbajtjen e mallrave dhe markave të shërbimit (dizajnimi 

markave-Branding), shërbimet administrative, shpërndarjen e mallrave dhe shërbimeve.  
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36  Mbledhja e kapitalit për fondacionet bamirëse, transferimi i fondeve [elektronike], 

bankat, bërja e investimeve përmes fondeve, transferimi i mjeteve në fonde, ndërmjetësim i 

sigurimeve, konsulenca e sigurimeve, këmbimi valutor, sigurimi, financimi, çështjet 

monetare, pasuritë e paluajtshme, shërbimet e ndërmjetësimit të letrave me vlerë të fondeve 

të pensioneve, planifikimi financiar i përfitimeve të pensioneve, menaxhimi i aseteve, 

operimi i investimeve, financimi i ndërmarrjeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/7 

(220) 09/01/2018 

(731) “Austrian Hospital” Sh.p.k. 

Faton Çitaku f.sh. Hajvali, 10 000 – 

Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna'' 

kompl.''BLERTI'' ob nr.3 
 

(540)  AUSTRIAN HOSPITAL 

 

 
     

 

(511) 44  Kjo klasë përfshin, në veçanti: - Shërbimet mjekësore, shërbimet e analizës 

mjekësore që kanë të bëjnë me trajtimin e personave (siç janë ekzaminimet me rreze x dhe 

marrja e mostrave të gjakut);këshilla e farmacisë;shërbimet e këshillimeve medicinale në 

lëminë e shëndetit personal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/8 

(220) 09/01/2018 

(731) “Austrian Hospital” Sh.p.k. 

Faton Çitaku f.sh. Hajvali, 10 000 – 

Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e kuqe, ngjyra e hirit dhe  

ngjyra e zezë. 

(740)  Ardi Sylejmani rr.''Sylejman 

Vuciterna'' kompl. ''Blerti'' ob.3 nr.3 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Kjo klasë përfshin, në veçanti: - Shërbimet mjekësore, shërbimet e analizës 

mjekësore që kanë të bëjnë me trajtimin e personave (siç janë ekzaminimet me rreze x dhe 

marrja e mostrave të gjakut);këshilla e farmacisë;shërbimet e këshillimeve medicinale në 

lëminë e shëndetit personal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/9 

(220) 09/01/2018 

(731) Chen Hong 

Room 305, No. 9, Qiangwei Building,  

Qiaoertou, Nanpu Street, Lucheng District,  

Wenzhou City, Zhejiang 

(540)   
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, CN 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

     

 

(511) 7  Shtypësa frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; Makina përzierëse; Makinat e 

prerjes së bukës; Prerëset e mishit [makina]; Fshirese, elektrike, për qëllime shtëpiake; 

Makina për kuzhinë, elektrike; Vegla familjare për prerjen e mishit; Lëngbërës shtepiak; 

Përpunuesit e ushqimit, elektrike; Mullinjë të kafesë, të ndryshëm nga ata që operohen me 

dorë  

8  Gërshërë; Gërshërë të mjekrës; Shufër për dredhje flokesh; Vegla dore për dredhje 

flokesh; Valëzues flokësh; Prerëse flokësh  për përdorim personal, elektrike dhe joelektrike; 

Prerëse thonjesh, elektrike dhe joelektrike; Brisqe, elektrike apo jo elektrike; Pajisjet e 

depilimit, elektrike dhe joelektrike; Vegla për drejtimin e flokëve, elektrike  

11  Tharësit e flokëve [tharësit]; Tharëse per  lavanderi, elektrike; Thekese për bukë; Ibrik, 

elektrik; Radiatorë, elektrik; Sterilizatorët e ujit; Makina kafeje, elektrike; Pajisje elektrike 

për të bërë kos; Makinat e pjekjes së bukës; Pjekës frutash.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/10 

(220) 09/01/2018 

(731) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway 

Birmingham Business Park, B37 7YN,  , 

UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  TRAILMAX MERIDIAN 

 

 
     

 

(511) 12  “Goma për motoçikleta”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/11 

(220) 10/01/2018 

(731) Sami Kastrati Rruga dervish rozhaja 

nr.44 Pejë, KS 

(591) E Kuqe; E Kaltert; E Bardhë 

 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 32  Ujë mineralë dhe ujë i gazuar  
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(210) KS/M/ 2018/12 

(220) 10/01/2018 

(731) KIVO L.L.C Magjistrala Kaçanik-

Ferizaj, Kaçanik 71000, KS 

(591) E bardhë; E zezë; E kuqe 

(740)  Ariel Shaban Magjistralja Kaçanik-

Ferizaj, Km 14, Kaçanik 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Qese të mbeturinave të letrës apo plastikës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/13 

(220) 10/01/2018 

(731) KIVO L.L.C Magjistrala Kaçanik-

Ferizaj, Kaçanik 71000, KS 

(591) E përhirtë; E zezë; E portokalltë  

(740)  Ariel Shaban Magjistralja Kaçanik-

Ferizaj,Km.14 Kaçanik 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Qese të mbeturinave nga plastika, folje e plastikës për mbështjellje, folje 

absorbuese apo plastikë për mbështjellje të ushqimeve dhe qese të letrës apo plastikës për 

mbështjellje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/14 

(220) 10/01/2018 

(731) Ramadan Haziri; A.Presheva  XII/229 

- Gjilan, KS 

(591) - E Kaltert e Mbyllur  

- E kaltert e Qelur 

- E Gjelbert e Mbyllur 

- Egjelbert e qelur 

- E Bardh 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

(540)   
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Consulting", Viti 
 

     

 

(511) 1  Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari;rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar;pleh organik;pajisje për shuarjen e zjarrit;pajisje për kalitje dhe 

saldim;substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve;substanca për rrezitje;ngjitës të përdorur 

në industri;filma (pajisje riparuese për fonograf).  

2  Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).   

3  Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.  

4  Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.   

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

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për 

foshnja;suplemente dietale për njerëz dhe kafshë;fllaster dhe materiale për fashim;material 

për ndalim të dyllit dentar;dezinfektues;preparate për shkatërrimin e parazitëve;fungicide 

dhe herbicide.  

6  -Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

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 
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kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë 

për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).   

10  Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.  

11  Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

12  Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.    

13  Fishekzjarre.   

14  Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).             

15  Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.    

16  Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.   

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për gjueti.   

19  Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).   

20  Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi;të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika;tabela shfaqjeje.  

21  Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

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.   
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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  

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;   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/15 

(220) 10/01/2018 

(731) Ramadan Haziri; A.Presheva  XII/229 

- Gjilan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

(540)  NITI  FURNITURE 
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Consulting", Viti 
 

(511) 20  Mobilje, pasqyra, korniza foto;papunuara ose gjysmë të punuar kockave, bri, 

fildish, lapat e balenave apo nënë-e-perla;predha;argjile e bardhe;qelibar verdhë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/16 

(220) 11/01/2018 

(731) MARIGONA-J’’ SH.P.K.Ramadan 

Krasniqi Rr.Skenderbeu p.n.,-Lipjan, KS 

(591) - E kuqe; E zezë; E bardhë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;Kafene;Lokale;Shërbime 

baresh;Bare me ushqim;Katering (Ushqim dhe Pije);Restorante;Rezervime.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/19 

(220) 11/01/2018 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA  (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 

Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  COASTER 

 

 
     

 

(511) 12  Automobila dhe pjesët e tyre strukturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/20 

(220) 11/01/2018 

(731) Burger King Corporation 

5505 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126, 

US 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  “Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pjesë të pulave; 

hamburger; fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe gatuara; sallata frutash, sallata e 

kopshtit dhe sallata nga perimet; ushqime të shpejta; mish derri; djathë; Patate të skuqura 

franceze, hash patate ngjyrë kafe, unaza qepësh; patate të skuqura (qipsa); lëkura e 

patateve; fileto peshku; ushqime të përgatitura nga peshqit; qumësht, pije qumështi 

(milkshakes), pije qumështi, ëmbëlsira me bazë qumështi; turshi; tranguj të vegjël 

(gherkins); qepë, të gjitha të skuqura, të konservuara ose turshi; ushqimet e përgatitura dhe 

përbërësit për ushqim; supa; vaj; vezë”.  

30  Sanduiç Hamburger; sanduiç peshku; sanduiç pule; sanduiç burger vegjetariane; 

sanduiç për mëngjes; sanduiç të nxehtë; burritos; sanduiç; sanduiç të mbështjellur; 

hamburgerë që përbëhet nga rolet e bukës; Tost françez; krepa; erëza për shije më të mirë 

për turshi dhe sanduiç; mustard; keqap; majonez; salca për sallatë; drithëra; role nga 

kanella, krofne; pite; ëmbëlsira që përbëhen kryesisht nga akulloret ose qumësht akull dhe 

duke përfshirë një shumëllojshmëri të mbushjeve të zgjedhura nga konsumatorët, si sirup 

me shije kafeje, thërrime biskotash, tortë, mbushje me alte (marshmallow); si dhe arra të 

aromatizuara, të pregatitura dhe të procesuara; produktet e qumështit, domethënë, akullore, 

qumësht akull dhe jogurt të ngrirë; të gjitha këto artikuj që shiten në restorante për konsum 

brenda ose jashtë ambientit”.  

43  “Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm;shërbime për 

kafiteri dhe  bar kafe;shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe pijeve;shërbime të 

restoranteve për marrjen e ushqimit dhe pijeve;shërbime restoranti;shërbime të restoranteve 

për ushqim të shpejtë;shërbime të shpejta për restorante;shërbime për restorant me vetë-

shërbim;shërbime për bare, restorant dhe bar shërbime përfshirë marrjen e ushqimit;ofrimi i 

ushqimeve të përgatitura;përgatitjen e ushqimit ose ushqim për konsum brenda ose jashtë 

ambientit”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/21 

(220) 11/01/2018 

(731) Burger King Corporation 5505 Blue 

Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  KING JR 
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(511) 29  Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pjesë të pulave; 

hamburger; fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe gatuara; sallata frutash, sallata e 

kopshtit dhe sallata nga perimet; ushqime të shpejta; mish derri; djathë; Patate të skuqura 

franceze, hash patate ngjyrë kafe, unaza qepësh; patate të skuqura (qipsa); lëkura e 

patateve; fileto peshku; ushqime të përgatitura nga peshqit; qumësht, pije qumështi 

(milkshakes), pije qumështi, ëmbëlsira me bazë qumështi; turshi; tranguj të vegjël 

(gherkins); qepë, të gjitha të skuqura, të konservuara ose turshi; ushqimet e përgatitura dhe 

përbërësit për ushqim; supa; vaj; vezë”  

30  Sanduiç Hamburger; sanduiç peshku; sanduiç pule; sanduiç burger vegjetariane; 

sanduiç për mëngjes; sanduiç të nxehtë; burritos; sanduiç; sanduiç të mbështjellur; 

hamburgerë që përbëhet nga rolet e bukës; Tost françez; krepa; erëza për shije më të mirë 

për turshi dhe sanduiç; mustard; keqap; majonez; salca për sallatë; drithëra; role nga 

kanella, krofne; pite; ëmbëlsira që përbëhen kryesisht nga akulloret ose qumësht akull dhe 

duke përfshirë një shumëllojshmëri të mbushjeve të zgjedhura nga konsumatorët, si sirup 

me shije kafeje, thërrime biskotash, tortë, mbushje me alte (marshmallow); si dhe arra të 

aromatizuara, të pregatitura dhe të procesuara; produktet e qumështit, domethënë, akullore, 

qumësht akull dhe jogurt të ngrirë; të gjitha këto artikuj që shiten në restorante për konsum 

brenda ose jashtë ambientit”  

43  Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime për 

kafiteri dhe  bar kafe; shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; shërbime të 

restoranteve për marrjen e ushqimit dhe pijeve; shërbime restoranti; shërbime të 

restoranteve për ushqim të shpejtë; shërbime të shpejta për restorante; shërbime për 

restorant me vetë-shërbim; shërbime për bare, restorant dhe bar shërbime përfshirë marrjen 

e ushqimit; ofrimi i ushqimeve të përgatitura; përgatitjen e ushqimit ose ushqim për 

konsum brenda ose jashtë ambientit”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/22 

(220) 11/01/2018 

(731) DPH “IBRI” Fshati Koshtovë, 41000, 

Mitrovicë, KS 

(591) E gjelbër 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm  
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(210) KS/M/ 2018/23 

(220) 11/01/2018 

(731) DPH “IBRI” Fshati Koshtovë, 41000, 

Mitrovicë, KS 
 
 

(540)  RESTAURANT IBRI 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/25 

(220) 12/01/2018 

(731) Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SL 

(591) Kaltër, kaltër e lehtë, bardhë, 

protokalli, verdhë,  gjelbër, ari 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çaj i ftohtë, çaj me shurupe të frutave, çaji, pijet me bazë çaji; çaji i ftohtë i 

aromatizuar me birrë, çaji i ftohtë i aromatizuar me ananas; çaji i ftohtë i aromatizuar me 

limon; pije me bazë çokollate; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e bëra nga drithërave, buka; brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt 

ushqimor; mjalta, melasë, shurupet e sipërme; tharmi;  pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; 

uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për freskim; budingët; preparatet me bazë 

nishesteje; mielli i sojës; çokollata dhe produktet e çokollatës; kafe e ftohtë.  

32  Birrat;përzierjet e birrave te ndritshme dhe errëta;birrat pa alkool;birrat me pak kalori 

dhe me pak alkool;pijet e hopit;përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, ekstrakteve të 

frutave dhe/ose pijeve te frutave te aromatizuara;shandy;përzierjet e birrave dhe pijeve pa 

alkool;uji mineral;uji i pijes;uji i tryezës;uji i  gazuar;uji i burimit;uji i 

gazuar;limonadat;pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e 

frutave;pijet jo alkkolike te bëra me lëngje te frutave;pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave;nektarët;pijet jo alkoolike;pijet jo alkoolike te aromatizuara me birrë, pijet jo 

alkoolike te aromatizuara me ananas, pijet jo alkoolike te aromatizuara me limon;shurupet 

dhe preparatet  tjera për përgatitjen e pijeve;pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht, pijet dhe lëngjet e perimeve;pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me bazë 

perimesh;pijet jo alkoolike të fermentuara.  

35  Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë te birrave, ujërave mineral dhe te gazuar dhe 
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pijeve te tjera jo alkoolike, pijet e futave dhe lëngjet e frutave, shurupeve dhe  preparateve 

tjera për përgatitjen e pijeve,  ujit për pije, ujë me  aditivë (pijet jo alkoolike); reklamimi; 

shërbimet e marketingut, reklamimi i biznesit; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekratarisë; sondazhet e opinionit; shitje me 

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese; publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie 

e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuterik; prezantimi 

(demonstrimi) i produkteve; shpërndarja e materialeve reklamuese; reklamimi përmes 

katalogëve të porositur;  agjencitë e reklamimit; shërbimet e reklamimit; reklamimi në 

radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; studimi i tregut; publikimi dhe 

botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara për qëllime 

komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve, shfaqjeve tregtare 

dhe këshillëdhënie ne lidhje tregtinë pëër qëllime komerciale dhe reklamimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/26 

(220) 12/01/2018 

(731) Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SL 

(591) Kaltër, bardhë, protokalli, verdhë, 

gjelbër, ari  

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çaj i ftohtë, çaj me shurupe të frutave, çaji, pijet me bazë çaji; çaji i ftohtë i 

aromatizuar me birrë, çaji i ftohtë i aromatizuar me ananas; çaji i ftohtë i aromatizuar me 

limon; pije me bazë çokollate; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e bëra nga drithërave, buka; brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt 

ushqimor; mjalta, melasë, shurupet e sipërme; tharmi;  pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; 

uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për freskim; budingët; preparatet me bazë 

nishesteje; mielli i sojës; çokollata dhe produktet e çokollatës; kafe e ftohtë.  

32  Birrat; përzierjet e birrave te ndritshme dhe errëta; birrat pa alkool; birrat me pak kalori 

dhe me pak alkool; pijet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, ekstrakteve të 

frutave dhe/ose pijeve te frutave te aromatizuara; shandy; përzierjet e birrave dhe pijeve pa 

alkool; uji mineral; uji i pijes; uji i tryezës; uji i  gazuar; uji i burimit; uji i gazuar; 

limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; 

pijet jo alkkolike te bëra me lëngje te frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; 

pijet jo alkoolike; pijet jo alkoolike te aromatizuara me birrë, pijet jo alkoolike te 

aromatizuara me ananas, pijet jo alkoolike te aromatizuara me limon; shurupet dhe 

preparatet  tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht, pijet dhe lëngjet e perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me bazë 
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perimesh; pijet jo alkoolike të fermentuara.  

35  Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë te birrave, ujërave mineral dhe te gazuar dhe 

pijeve te tjera jo alkoolike, pijet e futave dhe lëngjet e frutave, shurupeve dhe  preparateve 

tjera për përgatitjen e pijeve,  ujit për pije, ujë me  aditivë (pijet jo 

alkoolike);reklamimi;shërbimet e marketingut, reklamimi i biznesit;menaxhimi i 

biznesit;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e sekratarisë;sondazhet e 

opinionit;shitje me ankand;shpërndarja e materialeve reklamuese;publikimi i teksteve 

reklamuese;qiradhënie e hapësirave për reklamim;reklamim on-line në rrjetin 

kompjuterik;prezantimi (demonstrimi) i produkteve;shpërndarja e materialeve 

reklamuese;reklamimi përmes katalogëve të porositur;agjencitë e reklamimit;shërbimet e 

reklamimit;reklamimi në radio;reklamimi në televizion;relacionet me publikun;studimi i 

tregut;publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të 

regjistruara për qëllime komerciale dhe reklamimi;përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e 

panaireve, shfaqjeve tregtare dhe këshillëdhënie ne lidhje tregtinë pëër qëllime komerciale 

dhe reklamimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/27 

(220) 12/01/2018 

(731) Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SL 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Çaj i ftohtë, çaj me shurupe të frutave, çaji, pijet me bazë çaji; çaji i ftohtë i 

aromatizuar me birrë, çaji i ftohtë i aromatizuar me ananas; çaji i ftohtë i aromatizuar me 

limon; pije me bazë çokollate; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e bëra nga drithërave, buka; brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt 

ushqimor; mjalta, melasë, shurupet e sipërme; tharmi;  pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; 

uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për freskim; budingët; preparatet me bazë 

nishesteje; mielli i sojës; çokollata dhe produktet e çokollatës; kafe e ftohtë.  

32  Birrat; përzierjet e birrave te ndritshme dhe errëta; birrat pa alkool; birrat me pak kalori 

dhe me pak alkool; pijet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, ekstrakteve të 

frutave dhe/ose pijeve te frutave te aromatizuara; shandy; përzierjet e birrave dhe pijeve pa 

alkool; uji mineral; uji i pijes; uji i tryezës; uji i  gazuar; uji i burimit; uji i gazuar; 

limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; 

pijet jo alkkolike te bëra me lëngje te frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; 

pijet jo alkoolike; pijet jo alkoolike te aromatizuara me birrë, pijet jo alkoolike te 

aromatizuara me ananas, pijet jo alkoolike te aromatizuara me limon; shurupet dhe 

preparatet  tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht, pijet dhe lëngjet e perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me bazë 

perimesh; pijet jo alkoolike të fermentuara.  
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35  Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë te birrave, ujërave mineral dhe te gazuar dhe 

pijeve te tjera jo alkoolike, pijet e futave dhe lëngjet e frutave, shurupeve dhe  preparateve 

tjera për përgatitjen e pijeve,  ujit për pije, ujë me  aditivë (pijet jo 

alkoolike);reklamimi;shërbimet e marketingut, reklamimi i biznesit;menaxhimi i 

biznesit;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e sekratarisë;sondazhet e 

opinionit;shitje me ankand;shpërndarja e materialeve reklamuese;publikimi i teksteve 

reklamuese;qiradhënie e hapësirave për reklamim;reklamim on-line në rrjetin 

kompjuterik;prezantimi (demonstrimi) i produkteve;shpërndarja e materialeve 

reklamuese;reklamimi përmes katalogëve të porositur;agjencitë e reklamimit;shërbimet e 

reklamimit;reklamimi në radio;reklamimi në televizion;relacionet me publikun;studimi i 

tregut;publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të 

regjistruara për qëllime komerciale dhe reklamimi;përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e 

panaireve, shfaqjeve tregtare dhe këshillëdhënie ne lidhje tregtinë pëër qëllime komerciale 

dhe reklamimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/28 

(220) 12/01/2018 

(731) Drustvo za trgovija, proizvodstvo, 

uslugi, špedicija, uvoz-izvoz PEKABESKO 

AD ul.10 br.44 s.Kadino, 1041 Ilinden, 

1000 Skopje, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; përgatitjet e mishit; pâté (përzierje e 

mishit të gatuar dhe yndyrave të grira në një pasta të përhapur); pâté e mëlçisë / pasta të 

mëlçisë; pâté pule; xhelatina (salca) mishi; mish, konservuar / mish, i konservuar; mish, i 

ruajtur; ekstrakte të mishit  

35  Reklamimi; menaxhim i biznesit; shërbimet për eksport-import dhe shitjen me shumicë 

dhe pakicë me: mish, peshk, shpezët dhe kafshët e gjahut; përgatitjet e mishit; pâté 

(përzierje e mishit të gatuar dhe yndyrave të grira në një pasta të përhapur); pâté e mëlçisë / 

pasta të mëlçisë; pâté pule; pelte (pasta) mishi; mish, konservuar / mish, i konservuar; mish, 

i ruajtur; ekstrakte të mishit  
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(210) KS/M/ 2018/29 

(220) 12/01/2018 

(731) Korab Hoxha N.T.P  “Butterfly” 

rr. “B.G. Sylejmani” Ferizaj , KS 

(591) E bardhe, e gjelber, vjolce dhe kreme 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(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).   

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   

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.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/30 

(220) 12/01/2018 

(731) Miliona sh.p.k Rr. Zenel Salihu, 

Lokali Nr. 1, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MILIONA 

 

 
     

 

(511) 3  Shenja  shtepiake për linjen e sapunit;parfumeri;vaj eterik;kozmetikë, përkatësisht, 

preparate kozmetike për kujdesin e lëkures, preparate kozmetike për kujdesin e trupit, 
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preparate kozmetike për larje dhe dush, krema kozmetike, losione yndyra dhe gjele për 

kujdesin e lëkurës, kozmetika për freskimin e lëkurës dhe toner, preparate kozmetike për 

flokë dhe lëkurë të kokes dhe losione për flokë;pasta për dhëmb, përkatësisht kunder 

zbrastësirave  dentale, preparate për shpërlarjen e gojës, preparate kozmetike preparate për 

kujdesin e gojës dhe dhëmbit. Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim 

lavanderie;prepararte pastrues, preparatet për rrezitje, llustrues, krrues dhe 

gërryes;sapunë;parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione flokësh;pluhur 

dhëmbësh,  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; produktet për thithjen, lagien dhe lidhjen e 

pluhurit; lëndët djegëse (duke përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe preparatet për 

ndriçim; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim.   

5  Preparate farmaceutike për trajtimin e rrudhave vertikale   glabel (rrudhave vertikale të 

cilat shfaqen nga mërrolet në mes vetullave në ballë), rrudhave në fytyrë, asimetrinë dhe 

parregullsitë dhe gjendjen në lëkurën e njeriut; impiante biologjike te lëkurës, përkatësisht, 

zbërthyes të lartë- shtesash (suplemente) për mbushjen e rrudhave. Pijet mjekësore dhe 

përvëlesat duke përfshirë edhe çajet bimore; çamçakëzi, goma prej frutave dhe sheqerkat 

për qëllime mjekësore; ushqimi për foshnje; leukoplastët; materialet për fashim; pecetat për 

të sëmurët; artikujt higjienikë për femra, respektivisht, peshqirët higjienikë, fashat për 

menstruacione, tamponët, brekët sanitare; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli 

dentar; ngjitësit për protezat e dhëmbëve, rrëshira dentare; dezinfektuesit; deodorantët, 

përveç atyre për përdorim personal, spërkatësit deodorizues për dhoma; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidët, herbicidët.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, stomatologjike dhe të veterinarisë; 

implante kirurgjike, duke përfshirë gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; 

materiale për qepje, biberonë për foshnja. Instrumente medicinale diagnostike për analizë të 

lengjeve trupore; 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.  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat prej materialeve të tilla ose të veshura 

me to (të përfshira në klasën 14), duke përfshirë objektet që punohen me dorë, objektet 

dekorative, rreth për çelësa; distinktivë prej metali; stoli të çmuara duke përfshirë unazat 

prej metaleve të çmueshme, gurët e çmueshëm, duke përfshirë bizhuterinë artificiale, 

butona manshete dhe gjilpëra kravate; instrumentet horologjike dhe kronometrike; or dore 

dhe rripa orësh; kuti orësh; kuti për mallrat e sipërpërmendura.  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve (të përfshira në klasën 16), duke 

përfshirë peshqirët prej letre, pecetat e tavolinës, letrën filtruese, mindilat prej letre, letrën e 

tualetit, pelenat prej letre, pakot prej letre ose kartoni; kutitë për paketim, çantat; gjërat e 

shtypura, duke përfshirë fletëpalosjet, broshurat dhe fashikujt; materiali për libërlidhje; 

fotografitë; afishet, diapozitivat, flamujt (prej letre); tabelat prej letre ose kartoni; dërrasat 

me mbërtheckë për të mbajtur letrat; mjetet e shkresorisë; transferët, ngjitësit e porosive; 

etiketat, duke përfshirë etiketat që ngjiten në hekur që nuk janë prej tekstili; ngjitësit për 

mjetet e shkresorisë ose për qëllime shtëpiake; materiali i artistëve, duke përfshirë: 

materialin për vizatim, pikturim dhe modelim; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet 
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e zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

prej plastike për paketim (të përfshira në klasën 16); shkronjat tipografike; blloqet 

tipografike; pllakat prej dërrase për të shkruar dhe dërrasat e zeza; mjetet për shkrim dhe 

vizatim; filmat prej plastike vetngjitëse për qëllime dekorative; kapëset e parave.  

18  Lëkura dhe imitimi i lëkurës, artikujt e prodhuara prej këtyre materialeve (të përfshira 

në klasën 18), duke përfshirë çantat dhe kutitë tjera jo të përshtatura për objektet tjera për 

t’u bartur dhe mallrat tjera të vogla prej lëkure, duke përfshirë kuletat, kuletat e xhepit; , 

kuletat e çelësave, çantat e dorës, valixhet, çantat për bërje pazar, trastat e shkollës; çanta 

shpine, trasta shpine; rripa krahësh; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e 

udhëtimit; pajime të udhëtimit (prej lëkure); ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; 

kamxhikët, takëmet dhe shalat.  

20  Mobilet, pasqyrat, korniza pikturash; mobile dhe tavolina prej plastike ose metali; 

errësuese të brendshme dritaresh; mallrat (e përfshira në klasën 20) prej drurit, tapës, 

xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, 

qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej 

plastike; punime arti dhe objekte dekorative prej drurit, dyllit, llaçit ose plastikës, pllakëza 

për emër në derë, jo prej metali, thasë për ruajtjen e veshjeve, varëse setrash, tapa për 

shishe, pllakëza për varjen e çelësave; kapëse rrobash prej plastike; tabela ekspozimi dhe 

tabela të shenjave prej druri ose plastike; shtiza flamuri; kuti paketimi prej plastike; 

kontejnerë, jo prej metali, për karburant të lëngshëm.  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili (të përfshira në klasën 24), duke përfshirë stofrat, 

imitimet e lëkurës prej tekstili, stofra prej tekstilit të pathurur, perde, pëlhura liri për 

amvisëri, mbulesa liri për shtretër dhe tavolina; mbulesa shtrati prej letre; perde dushi prej 

tekstili ose plastike; mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave, banderola, flamuj (jo prej 

letre); etiketa, duke përfshirë etika që ngjiten me hekur, prej tekstili, afishe tekstili, etiketa 

që qepen; dekorime prej tekstili që varen në mur.  

25  Rrobat, këpucët, mbulesat e kokës, duke përfshirë fanellatat, bluzat, pulovrat, xhupat 

me kapuç, streha kundër erës, përparëset, kapuçat, kapelat, rrip koke, mbërthyese, rripa 

(veshmbathje), çanta te belit për para, strehë kaskete kundër diellit; veshje sportive, 

mbathje sportive, këpucë dhe thumba futbolli, çizme skijimi; pajisje për këpucë kundër 

rrëshqitjes; korse; peceta foshnjash prej tekstili.   

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, zëvendësuesit e kafes;mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, kekët, ëmbëlsirat, bonbonet, akulloret;mjalti, shurupi i 

melasës;tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat;erëzat;akulli për 

ftohje;pijet prej kafes, çajit, kakaos dhe çokollatës;çaji i ftohtë;përgatesat prej kafes dhe 

kakaos për bërjen e pijeve freskuese alkoolike dhe jo alkoolike;drithërat për përdorim nga 

njerëzit, duke përfshirë leskrat prej tërshëre dhe leskrat prej drithërave tjera;aromatizuesit e 

ushqimit;ëmbëlsirat, bonbonet, gomë frutash, çokollata, produktet e çokollatave,  pralinet 

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

prej frutave dhe muslit.  

32  Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre, pijet 

izotonike, hipertonike dhe hipotonike (për përdorim dhe/ose sipas kërkesave të atletëve); 

birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë 

(stout) dhe lageri; pijet jo alkoolike prej malte; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera për bërjen e pijeve si dhe tabletat  

dhe pluhurat shkumëzuese (sherbet) për pijet dhe koktejet jo alkoolike.  
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33  Pijet alkoolike (përveç birrave); pijet e nxehta dhe të përziera alkoolike, duke përfshirë 

pijet energjike alkoolike, vera e mulluar (me mëlmesa, mjaltë dhe e nxehur) dhe pijet e 

përziera që përmbajnë qumësht; pijet freskuese alkoolike prej malte, likeri prej malte; 

verërat, shpirituset dhe likeret; përgatitjet alkoolike për bërjen e pijeve freskuese; koktejet 

me bazë shpiritusi ose vere dhe aperitivët; pijet freskuese që përmbajnë verë.  

34  Duhani; produktet e duhanit, duke përfshirë purot, cigaret, duhani që tymoset, duhani që 

përtypet, burnot; zëvendësues duhani (jo për qëllime mjekësore); artikuj të duhanxhinjve, 

respektivisht kanaçe duhani, mbajtëse purosh dhe cigaresh, kuti purosh dhe cigaresh, 

taketuke, humidorë (kuti purosh për ta ruajtur lagështirën), mbajtëse llullash, pastrues 

llullash, prerëse purosh, llulla, çanta llullash, çakmakë, pajisje xhepi për mbështjelljen e 

cigareve, letra cigaresh, kuti cigaresh, filtra cigaresh; shkrepëse  

35  Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të ngjarjeve 

garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive; aranzhimi i reklamimit; 

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.  

36  Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; shërbime bankare nga shtëpia; çështje të 

patundshmërisë.  

39  Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve; renta e aeroplanëve dhe automjeteve;  shpërndarja e pakove postare; paketimi 

dhe deponimi i mallrave; deponimi (fizik) i të dhënave ose dokumenteve të deponuara në 

mënyrë elektronike; përjashtimi nga taksat i letrave; informata mbi trafikun.  

40  Trajtim të mbetjeve [transformim]; printim skice; libërlidhje; printim; zhvilim filmi 

fotografik; printim fotografik, shërbime të kompozimit të fotove; punim druri; shkruarje me 

lazer; vendjosje në kornizë të punimeve artistike; Riciklim mbetjesh dhe plehrash, bërje 

çelësash; klasifikim mbetjesh dhe materialesh të riciklueshëm [transformim]; djegie të 

mbetjeve dhe të plehrave; shkatërim të mbetjeve dhe plehrave.  

41  Formim, ofrim kualifikimi,  argëtim, ktivitete sportive dhe kulturore, përkthim, 

regjistrim videosh, informacion për formim, informacion për argëtim, drejtim profesional 

[këshillim për formim ose kualifikim], shkolla me konvikte, shërbime të klubit të shëndetit 

[përgatitje shëndeti dhe fitnesi], shkolla infermierie, ofrim shërbime të muzeut [prezantim, 

ekspozime], sigurim mjete sportive, holle muzikore, parqe zbavitje, trajnim [stërvitje], 

publikime elektronike duke përdorur kompjutera personal, shërbime mikëpritësi, sigurim 

shërbimesh çlodhëse, shërbime shkolle [përgatitje], organizim dhe drejtim klasash fitnesi, 

prezantime të përformancave në kohë reale, shërbime të agjencisë së biletave [argëtim], 

kurse korrespondence, shërbime ekspozimi të ndryshme nga ato për qëllime publicitare, 

shërbime orkestre, prodhim muzike, shërbime të lojrave të ofruara në linjë nga një rrjet 

kompjuterik, publikim të librave dhe revistave elektronike në linjë, organizim dhe drejtim 

të konferencave, organizim dhe drejtim të kongreseve, organizim dhe drejtim të koncerteve, 

organizim të spektakleve të modës për qëllime argëtimi, organizim të garave sportive; 
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Organizim dhe drejtim të seminareve; Organizim dhe drejtim të takimeve me diskutime dhe 

aktivitete intensive për një temë të caktuar [kualifikim].  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të 

bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gastarinave dhe pajisjeve të barit.  

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.  

45  Shërbime personale dhe shoqërore që kanë të bëjnë me nevojat individuale;shërbime të 

sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve;shërbime të takimi;dhënia me qira e 

veshmbathjes, dhënia me qira e fustaneve të mbrëmjes;fikja e zjarrit;funerale, sipërmarrje, 

shërbime krematoriumi;agjenci detektivësh, investigime të personave të humbur, hapja e 

drynave të sigurisë, këshillime mbi sigurinë;shërbime agjencish për adoptim;njehsimi I 

horoskopit, organizimi i takimeve religjioze;agjenci martesash, eskorta në shoqëri;licencimi 

i softuerëve kompjuterikë [shërbime ligjore], regjistrimi i emrave të domeneve [shërbime 

ligjore], këshillime mbi pronën intelektuale, menaxhimi i të drejtës autoriale, licencimi i 

pronës intelektuale;shërbime të vëzhgimit të pronës intelektuale;hulumtime ligjore, 

shërbime ligjore;kthimi i pronës së humbur;ndërmjetësim;inspektimi i fabrikave për çështje 

sigurie;qiradhënia e alarmeve të zjarrit;dhënia me qira e aparateve për fikjen e zjarrit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/31 

(220) 12/01/2018 

(731) Miliona sh.p.k Rr. Zenel Salihu, 

Lokali Nr. 1, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  KEIT 

 

 
     

 

(511) 3  Shenja  shtepiake për linjen e sapunit; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë, 

përkatësisht, preparate kozmetike për kujdesin e lëkures, preparate kozmetike për kujdesin 

e trupit, preparate kozmetike për larje dhe dush, krema kozmetike, losione yndyra dhe gjele 

për kujdesin e lëkurës, kozmetika për freskimin e lëkurës dhe toner , preparate kozmetike 

për flokë dhe lëkurë të kokes dhe losione për flokë; pasta për dhëmb, përkatësisht kunder 

zbrastësirave  dentale, preparate për shpërlarjen e gojës, preparate kozmetike preparate për 

kujdesin e gojës dhe dhëmbit. Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim 

lavanderie; prepararte pastrues, preparatet për rrezitje, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; 

parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione flokësh; pluhur dhëmbësh.  

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, 
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zbërthyes te lartë- shtesash (suplemente) për mbushjen e rrudhave.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, stomatologjike dhe të 

veterinarisë;implante kirurgjike, duke përfshirë gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificialë;artikuj 

ortopedikë;materiale për qepje, biberonë për foshnja. Instrumente medicinale diagnostike 

për analizë te lengjeve trupore;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; 

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/ 2018/32 

(220) 15/01/2018 

(300) 016990186  17/07/2018  EU 

(731) Automobili Lamborghini S.p.A. 

via Modena, 12 40019 Sant' Agata 

Bolognese (BO), IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobila; automobila elektrik; goma për automobila; fletë parandalimi të 

spërkatjes nga balta për automjete; kapak (hauba) për automobila; drejtues (timon) për 

automjete; paisje kundër vjedhjes për automjete; mbrojtësa për automobila; sirena për 

automobila; karoseri për automobila; ulëse për automobila; motorra për automobila; 

automobila për gara (vrapues); shasi për automobila; amortizatorë për automobila; tapacir 

për automobila; motorra elektrik për automobila; automobila të cilët drejtohen vetë 

(automobila pa shofer); disqet (bandashat) e rrotave (për automobila); automobila dhe pjesë 

konstruktive për ta; ulëse garash për automobila; pjesë për rregullim të brendshëm të 

automobilave; kuti automatike të ndërruesit për automobila; ndërrues të shpejtësisë për 

automobila; anije me motor; motoçikleta; biçikleta; automjete elektrike; vetura hibride; 
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frena për automobila; pllakëza (pllaka) frenash për automjete tokësore; spojlera për 

automjete; spojlera për automjete të cilat lëvizin nëpër ujë; spojlera për automjete të cilat 

lëvizin nëpër tokë; spojlera aerodinamik për automjete; spojlera për automjete të cilat 

lëvizin nëpër ajr.   

25  Veshje (rrobe);dorëza (rrobe);rripa (rrobe);shorce;mbulesa për shpatulla (rrobe);ndrresa 

të poshtëme;dorëza pa gjishtrinj;kasketë (mbulesë për kokë);kapulaçë (rrobe);rrobe 

sportive;rrobe të cilat e rrezistojne ujin;rrobe për shoferë;rrobe për fëmijë;rrobe për 

gjimnastë;rrobe lëkure;rrobe pune;rrobe për izolim të nxehtësisë;rroba për fëmije të vegjël 

(benkica);të mbathura sportive;kapela sportive dhe kapela;dresa (fanella) dhe pantallona të 

shkurtër, Bermude (pantallona të shkurtër) për sport;rroba sportive (trenerka).  

28  Automobila lodra;modele automjetesh;lojra me vrapime automobilash;automobila me 

pedale (lodra);staza për automobila (lodra);set pjesësh (të cilat shiten si komplete) për 

ndërtimin e modeleve të automobilave;modele lodrash automobila me radio dirigjim 

(drejtim);paisje sportive.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/33 

(220) 15/01/2018 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591) Ari , e bardhë 

(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/ 2018/37 

(220) 16/01/2018 

(731) S.L.E. Services aux Loteries en 

Europe,  Société coopérative à 

responsabilité limitée Avenue Herrmann 

Debroux 44-46 B-1160 Bruxelles, BE 

(591) ngjyre ari, e kuqe dhe e bardhë 

(740)  Hekuran Rama ZMP IP L.L.C. 

Rr. ``Ndue Përleshi`` -Alko Impeks Obj.  2-

1/9 Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Shërbime të mësimdhënies, trajnime, arsimore dhe zbavitëse;Ngjarje kulturore 

dhe sportive;Kurse me korrespondencë;Publikimi i ilustrime, librave, revistave shkencore, 

gazetave, botime periodike, gazeta ditore, publikimet e të gjitha llojeve dhe në të gjitha 

format (përveç për qëllime reklamimi), duke përfshirë publikimet elektronike dhe digjitale 

(me përjashtim për qëllime reklamimi), publikimin e mediave me zë dhe/ose media vizuale, 

multimedia (disqe interaktive, kompakt disqe audio-dixhital me kujtesën vetëm për lexim), 

programe multimediale (kompjuterizimi i teksteve dhe/ose imazheve të qeta dhe/ose të 

lëvizshme), lojra;Editimi i programeve në radio dhe programeve televizive;Materiale audio-

vizuale dhe materiale multimedia (kompjuterizimi i teksteve dhe/ose imazheve të qeta 

dhe/ose me zë muzikore apo jo), nëse janë apo jo për qëllime interaktive;Prodhimin e 

programeve radio televizive për informacion apo argëtim, audio-vizual dhe programeve 

multimedia (kompjuterizimi i tekstit dhe/ose imazheve të qeta ose me lëvizje dhe/ose 

tingujve, qoftë muzikore apo jo), qoftë për qëllime interaktive ose jo;Aranzhimi i 

shfaqjeve;prodhimi artistik dhe dhënia me qira e filmave dhe kasetave, duke përfshirë video 

kaseta dhe më përgjithësi të gjitha mediat vizuele (pamore) dhe me zë dhe/ose mediave 

multimedia (disqe interaktive, kompakt disqe audio-dixhital me kujtesën vetëm për 

lexim);Lojëra bibliotekash, përkatësisht lojëra të animuara (argëtuese);Redaktimi i kasetës 

së videos, raportimi fotografik;Redaktimi i skenarit;Regjistrimi i zërit (studiot e 

regjistrimit) dhe regjistrimi i imazhit (filmimi);Organizimi i garave për edukim apo 

zbavitje;Organizimi dhe mbajtja e seminareve, konferencave dhe kongreseve;Organizimi 

dhe mbajtja e ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;Organizimi i llotarive dhe 

lojëra të tjera të fatit, parave dhe parashikimi, lojera më terheqjen e tiketave (tombolss), 

tërheq çmimin, lojra me gervishjen e kartave, baset;Huazimi i librave;Prodhimi i 

filmave;Marrja me qira e fotografive të filmave, regjistrimeve të zërit, projektorëve të 

kinemasë dhe aksesorëve të tyre, pamjeve skenike.  
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(210) KS/M/ 2018/38 

(220) 16/01/2018 

(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

(740)  Hekuran Rama Rr. ``Ndue Përleshi`` 

-Alko Impeks Obj.  2-1/9 Prishtinë, 

Republika e Kosovës 
 

(540)  CYDENITOR 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit; preparate 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit të imunitetit; preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve hematologjike.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/39 

(220) 16/01/2018 

(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  REDEMVI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike;preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit;preparate 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit të imunitetit;preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve hematologjike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/40 

(220) 16/01/2018 

(731) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 

2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, JP 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  INQOVI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike;preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit;preparate 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit të imunitetit;preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve hematologjike.  
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(210) KS/M/ 2018/41 

(220) 16/01/2018 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 

Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PARLIAMENT PLATINUM 

 

 
     

 

(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/ 2018/42 

(220) 16/01/2018 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ATELIER 

 

 
     

 

(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/ 2018/44 

(220) 17/01/2018 

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 

Seoul, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Gomat; Tubat për rrotat e automjeteve; Automobilat; Pjesët dhe aksesorët për 

automobila;  Rrip motori elektrik /motori/gome dhe frena për automjetet tokësore;  

Automjetet tokësore; Biçikleta; Amortizatorët e peshimit për automjete; Pajisjet e frenimit 

të automjeteve; Shtytësit e fuqisë se makinave për mjetet tokësore; Mekanizmat e 

transmetimit të energjisë për automjetet tokësore; Kushineta për mjetet tokësore; Lidhjet 

për mjetet tokësore; Motoret për automjete tokësore; Valvulat për gomat e automjeteve; 

Kamë (gozhda) për goma; Kopsa për goma;  Rrotat e automjeteve; Pajisjet e riparimit për 

tubat e brendshëm; Mbështetëse për goma pneumatike  

35  Shërbim i shitjes me shumicë qe përfshijnë  goma; Shërbim i shitjes me pakicë ne 

dyqan qe përfshijnë goma; Shërbime ndërmjetësuese komerciale në fushën e gomave; 

Shërbim i shitjes me shumicë qe përfshijnë tuba për rrotat e automjeteve; Shërbim i shitjes 

me pakicë ne dyqane qe përfshijnë tuba për rrotat e automjeteve; Shërbim ndërmjetësuese 

komerciale në fushën e tubave për rrotat e automjeteve; Shërbim me shumicë qe përfshijnë 

automjete tokësore; Shërbim i dyqanit me pakicë që përfshijnë automjetet tokësore; 

Shërbime ndërmjetësuese komerciale në fushën  e automjeteve tokësore;  Shërbim me 

shumicë qe përfshijnë pjesë dhe aksesorë për automobila; Shërbim i dyqanit me pakicë qe 

përfshijnë  pjesë dhe aksesorë për automobila; Shërbimet e ndërmjetësimit komercial në 

fushën e pjesëve dhe aksesoreve për automobila; Shërbim me shumicë qe përfshijnë rrota të 

automobilave; Shërbim i dyqanit me pakicë qe përshijnë rrota të automobilave; Shërbimet e 

ndërmjetësimit komercial në fushën  e rrotave të automobilave; Shërbim me shumicë qe 

përfshijnë  zinxhirët kundër rrëshqitjes; Shërbim i dyqanit me pakicë qe përfshijnë  

zinxhirët kundër rrëshqitjes; Shërbimet e ndërmjetësimit komercial në fushën  e zinxhirëve 

kundër rrëshqitjes; Shërbim me shumicë qe përfshijnë rrip dhe frena  për motori elektrik 

/motor/gome për automjetet e tokës; Shërbim i dyqanit me pakicë që përfshijnë  rripa dhe 

frena për  motor elektrik /motor/gome  për  automjetet e tokës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/45 

(220) 17/01/2018 

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 

Seoul, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Qelizat e thata; Qelizat dhe modulet fotovoltaike; Bateritë e litiumit; Bateritë; 

Pakot e baterive; Bateri për automjete;  Akumulatorë, elektrik, për automjete; Qelizat e 
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lagura; Bateritë anode; Qelizat e karburantit; Bateri për automobila;  Bateri për automjete 

elektrike; Bateri elektrike për vënien në lëvizje të automjeteve elektrike; Njësitë e energjisë 

(bateritë); Pakot e energjisë [bateritë];  Bateri elektrike; Akumulatorë, elektrik; Bateritë e 

ringarkueshme; Aparati i furnizimit me energji të pandërprerë [bateri]; Startuesit e baterive; 

Përshtatësit e baterive; Çelësat (kapeset) e baterisë; Kabllot e përforcimit të baterisë.  

35  Shërbim i shitjes me shumicë qe përfshijnë  bateritë; Shërbim i shitjes me  

pakicë ne dyqan qe përfshijnë bateritë; Shërbime ndërmjetësuese komerciale në  fushën e 

baterive; Shërbim i shitjes me shumicë qe përfshijnë bateritë elektrike; Shërbim i shitjes me 

pakicë ne dyqane qe përfshijnë bateritë elektrike; Shërbim ndërmjetësuese komerciale në 

fushën e baterive elektrike; Shërbim me shumicë qe përfshijnë akumulatorët, elektrik; 

Shërbim i dyqanit me pakicë që përfshijnë akumulatorët, elektrik; Shërbime ndërmjetësuese 

komerciale në fushën e akumulatorëve, elektrik;  Shërbim me shumicë qe përfshijnë 

bateritë për automobila; Shërbim i dyqanit me pakicë qe përfshijnë  bateritë për automobila; 

Shërbimet e ndërmjetësimit komercial në fushën e baterive për automobila; Shërbim me 

shumicë qe përfshijnë bateritë për automjete; Shërbim i dyqanit me pakicë qe përshijnë 

bateritë për automjete; Shërbimet e ndërmjetësimit komercial në fushën e baterive për 

automjete; Shërbim me shumicë qe përfshijnë  akumulatorët, elektrik, për automjete; 

Shërbim i dyqanit me pakicë qe përfshijnë  akumulatorët, elektrik, për automjete; 

Shërbimet e ndërmjetësimit komercial në fushën  e akumulatorëve, elektrik, për automjete;  

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/46 

(220) 17/01/2018 

(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 

Seoul, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Filtrat për motorët elektrik dhe motorët (motorët me djegie te brendshme);  

Pompa si pjesë e makinave, motorëve elektrik dhe motorëve; Radiatorët për motorët 

elektrik dhe motorët; Makinat për fryrje; Pompat e ujit; Filtrat (pjesët e makinës); 

Tubacionet e shkarkimit për mjetet tokësore; Aktivizuesit (pjesët e makinerive); 

Shkarkuesit për motorët elektrik dhe motorët; Valvolat e riqarkullimit të gazit shkarkues 

[EGR] për motorët elektrik dhe motorët; Pajisjet kundër ndotjes për motorët elektrik dhe 

motorët; Ventilator (freskues) për motorët elektrik dhe motorët; Valvulat [pjesët e 

pompave]; Valvulat [pjesët e makinave]; Valvulat e shkarkimit (pjesët e motorëve); 

Valvulat e injektimit (pjesët e motorëve); Pompat për rikuperimin e ftohësit; Kompresorë 

për rikuperimin dhe riciklimin e gazrave ftohëse; Kondensatorët e ajrit; Kondensatorët e 

ajrit të ftohur; Ftohësit e vajit për motorët; Ftohësit e  vajit për motorët elektrik; Këmbyesit 

e nxehtësisë [pjesët e makinave]; Kompresorë [makina]; Kompresorë ajri; Kompresorë si 

pjesë të makinave, motorëve elektrik dhe motorëve; Kompresorë për frigoriferë; Shtytësit 

(helikat) e pompave; Makinat e fryrjes për kompresim, shkarkim dhe transportin e gazrave; 

Transmisionet për makineritë; Tubopumpat; Turbo Karikuesi për makina; Radiatorët për 

automjete; Kontrolluesit hidraulikë të fuqisë për makinat/motorët dhe motorët elektrik; 
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Kontrollet pneumatike për makinat, motorët elektrik dhe motorët; Mekanizmat e kontrollit 

për makinat, motorët ose motorët elektrik; Pajisja e kontrollit të ajrit për makinat dhe 

levizësit kryesorë; Valvulat automatike të kontrollit të hyrjes për kompresorët  e ajrit të 

shkëmbyer; Valvulat e kontrollit të shkarkimit për prizat e kompresorëve të ajrit.  

11  Kondicionerët e ajrit për automobila; Ngrohës për automobila; Instalimet dhe  

aparatet e ventilimit (me ajër të kondicionuar) për automobila; Evaporatorët (Aparatet e 

avullit) e ftohjes për automobila; Ftohësit për automobila; Filtrat e ajrit për automobila; 

Radiatorët për automobila; Kompresorë për kondicionerët e ajrit të automobilave; 

Kondensatorët për kondicionerët e ajrit të automobilave; Pjesët kryesore të ngrohjes për 

kondicionerët e ajrit të automobilave; Aparatet e avullit për kondicionerët e ajrit të 

automobilave; Kthetrat e kompresorit për kondicionerët e ajrit të automobilave; 

Akumulatorët e nxehtësisë për automobila; Ventilatorët e ftohjes për automobila; Mbulesë 

për ventilatorët e ftohjes së automobilave; Filtrat e ajrit për kondicionerët e ajrit të 

automobilave; Kontrollorët për kondicionerët e ajrit të automobilave; Pastruesit e ajrit për 

kondicionerët e ajrit të automobilave; Llambat e kokës për kondicionerët e ajrit të 

automobilave; Modulet e ftohjes për kondicionerët e ajrit të automobilave; Këmbyesit 

automotiv të ngrohjes, duke mos qenë pjesë e makinave; Aparatura e ngrohjes për 

automjete; Kondicionerët e ajrit për automjete; Pajisjet dhe instrumentet për ajër të 

kondicionuar, ftohje dhe ventilim; Aparatet për ngrohje / ventilim dhe ajër të kondicionuar; 

Sistemet e ngrohjes të përbëra kryesisht nga tuba, gypa dhe tubacione përmes të cilave 

qarkullon uji i ngrohtë ose me temperaturë të lartë; Gjeneratorë anionesh për pastrimin e 

ajrit; Ventilatorët (freskuesit) e ftohjes; Jonizues të ujit; Aparatet e avullimit;  Ventilatorët 

për automobila; Kompresori për kondicioner të ajrit; Pompat e ngrohjes; Pompat e 

nxehtësisë së motorit të gazit;  Kullat e ftohjes së ujit; Akumulatorët e avullit.  

12  Automobilat; Pjesë dhe pajisje për automobila; Modulet e kontrollit të  

transmisionit për automobila; Parakolp (mbrojtës i përparmë) për automobila; Ftohës të 

vajit për automobila; Pompat e ujit për automobila; Kthetrat e pompës së ujit për 

automobila; Interkuller (aparate ftohëse)  për automobila; Bartësit (transportuesit) për 

automobila; Modulet e kokës për automobila; Valvulat për veturat elektrike; Kompresorë 

për kondicionerë e ajrit për automjete; Kompresorë për kondicionerët e ajrit për automjetet 

tokësore; Motorët e ventilatorit të ftohjes për automjetet tokësore; Pompat e ajrit [pajisje të 

automjeteve]; Motoreët elektrik  dhe motorë për automjete tokësore;  Gomat; Amortizatorët 

pezullimit për automjete; Sistemet e pezullimit të automjeteve; Makinat me fuqisë motive 

(lëvizës) për automjetet tokësore; mekanizmat e transmetimit të energjisë për automjetet 

tokësore; Kushineta për automjete tokësore.  

35  Shërbim i shitjes me shumicë qe përfshijnë  pjesë dhe aksesorë për automobila;  

Shërbim i dyqanit me pakicë qe përfshijnë  pjesë dhe aksesorë për automobila; Shërbimet e  

ndërmjetësimit tregtar në fushën e pjesëve dhe aksesorëve për automobila; Shërbim me 

shumicë me aparatura për ngrohje / ajrosje dhe ajër të kondicionuar; Shërbim i dyqanit me 

pakicë që përfshijnë  pajisje për ngrohje / ajrosje dhe ajër të kondicionuar; Shërbimet e 

ndërmjetësimit tregtare në fushën e  pajisje për ngrohje / ajrosje dhe ajër të kondicionuar; 

Shërbim me shumicë që përfshin valvolat e riqarkullimit të gazit të shkarkimit [EGR] për 

motorë elektrik dhe motorë; Shërbimi i dyqanit me pakicë që përfshin valvolat e 

riqarkullimit të gazit të shkarkimit [EGR] për motorë elektrik dhe motorë; Shërbimet 

ndërmjetëse tregtare në fushën e valvolave te riqarkullimit të gazit të shkarkimit [EGR] për 

motorë elektrik dhe motorë; Shërbim me shumicë që përfshijnë kompresorët; Shërbimin e 
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dyqanit me pakicë që përfshijnë kompresorët; Shërbimet e ndërmjetësimit tregtare ne 

fushën e kompresorëve;  

Shërbim i shitjes me shumicë qe përfshijnë  pompat si pjesë të makinave, motorëve elektrik 

dhe motorëve; Shërbim i shitjes me pakicë ne dyqan qe përfshijnë përfshijnë  pompat si 

pjesë të makinave, motorëve elektrik dhe motorëve;  Shërbime ndërmjetësuese komerciale 

në fushën e pompave si pjesë të makinave, motorëve elektrik dhe motorëve; Shërbim i 

shitjes me shumicë qe përfshijnë shkarkuesit për motorët elektrik dhe motorët; Shërbim i 

shitjes me pakicë ne dyqane qe përfshijnë shkarkuesit për motorët elektrik dhe motorët; 

Shërbimet ndërmjetësuese komerciale në fushën shkarkuesve për motorët elektrik dhe 

motorët; Shërbim me shumicë qe përfshijnë filtrat e motorëve elektrik dhe motorëve; 

Shërbim i dyqanit me pakicë që përfshijnë filtrat e motorëve elektrik dhe motorëve; 

Shërbime ndërmjetësuese komerciale në fushën e filtrave te motorëve elektrik dhe 

motorëve;  Shërbim me shumicë qe përfshijnë radiatorët e motorëve elektrik dhe motorëve; 

Shërbim i dyqanit me pakicë qe përfshijnë  radiatorët e motorëve elektrik dhe motorëve; 

Shërbimet e ndërmjetësimit komercial në fushën e radiatorëve të motorëve elektrik dhe 

motorëve;  

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/47 

(220) 17/01/2018 

(300) 016983819  17/07/2017  EU 

(731) Continental Reifen Deutschland 

GmbH Vahrenwalder Str. 9, 30165 

Hannover, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  WinterExpert 

 

 
     

 

(511) 12  Rrota (goma) pneumatike;Tube (goma) të brendshme për rrota pneumatike 

(rrota).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/48 

(220) 17/01/2018 

(731) Nutricia International B.V.  

Schiphol Boulevard 105, 1118 BG Schiphol 

Airport, NL 

(591) E kaltër, e bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Ushqim për qëllime të veçanta mjeksore; supstanca dietike për përdorim mjeksor; 
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ushqim për bebe, foshnje dhe invalidë; ushqim për bebe me nevoja të veçanta ushqimore; 

qumësht për bebe dhe foshnje; fruta, perime dhe meze me bazë qumështi të kokosit për 

bebe dhe fëmijë, duke përjashtuar akulloret, akulloret e qumështit dhe jogurtet e ngrira; 

shtesa ushqyese dietike për përdorim mjekësor; produkte ushqimore për përdorim 

mjekësor, drithra (cereals) për foshnje; preparate vitaminash; ushqim për shtazëna, 

qumështdhënëse dhe gjidhënëse; qumësht detik për shtazëna, qumështdhënëse dhe 

gjidhënëse  

29  Qumësht dhe produkte qumështi; pluhur qumështi, vakte të përgatitura ose të paketuara 

të cilat kryesisht përmbajnë mish, peshk, shpendë, ose perime; ushqim meze të cilat 

kryesisht pëmbajnë fruta dhe lathi; ushqim meze me bazë frutash, ushqim meze nga frutat 

dhe kombinime nga gjalpi i kikirikit, salcë mollësh; ushqim meze me bazë jogurti, ushqim 

meze – jogurt me bazë organike; pije jogurti; fruta të ngrira dhe jogurte të ngrira-meze 

jogurti; fruta dhe perime të ngrira-thara në formë të çipseve; pure frutash; qumsht; qumësht 

i aromatizuar; ushqim meze organike me bazë-frutash; ushqim meze organike me bazë 

perimesh. .  

30  Drithra dhe preparate të bërë nga drithrat (ceraliet); drithra kafjalli; shufra drithrrash; 

drithra (muesli); ushqim meze, me bazë drithrash; ushqim meze, me bazë orizi; biskota.  

32  Pije të pasururara me shtesa minerale (të cilat nuk janë për prëdorim mjekësore); pije të 

pasururara me shtesa vitaminoze të cilat nuk janë për prëdorim mjekësore); ujra mineral; 

pije jo alkoolike të pasurura me minerale; ujra të aromatizuar; pije dhe lëngje frutash; pije 

perimesh dhe lëngje perimesh.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/49 

(220) 17/01/2018 

(731) Telc gGmbH Bleichstraße 1 

60313 Frankfurt am Main, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, akumulim, regullim dhe 

kontrollim të elektricitetit (rrymës); aparate dhe displej (ekrane) të futjes dhe daljes së të 

dhënave; aparate dhe instrumente optike, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), dhe 

mësimdhënie; projektorë; aparate për incizim, transmetim ose reproduktim të shkrimit, zërit 

ose imazheve; bartës elektronik të dhënash, veçanërisht bartës magnetik të dhënash, disqe 

incizuese, kompakt disqe dhe memory sticks (memorije) (me ose pa të dhëana të ruajtura), 

paisje dhe kompjuterë për procesuim të dhënash.  

16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë); lëndë të 

printuara; fotografi, rekuzita dhe mjete (stacionare) zyrash (pos mobiljeve), materiale 

instruksioni dhe mësimdhënie (pos aparateve).  

41  Arsimim; ofrim i trajnimeve; argëtim; udhëheqje me kurse të gjuhëve dhe provimeve, 

udhëheqje me trajnime, seminare dhe workshop (puntori) të gjuhëve; zhvillim i testeve 

prtotipe, objektivave arsimore dhe formateve të testeve të gjuhëve; konceptim, 

implementim dhe organizim të certifikatave të gjuhëve.  
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42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që kanë të bëjnë me futjen 

dhe ekzaminimin e gjuhës;disajnim dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit kompjuterik për 

futjen dhe ekzaminimin e gjuhës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/50 

(220) 17/01/2018 

(731) ,,INTERVALI,, sh.p.k Fshati i 

Vjetër/Ferizaj, KS 

(591) - E  Bardhe 

- E  Kuqe 

- E  Kafte e mbyllur 

- E Kaft e Celur 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting", Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.  

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).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/51 

(220) 17/01/2018 

(731) ,,INTERVALI,, sh.p.k  Fshati i 

Vjetër/Ferizaj, KS 

(591) - E  Bardhe 

- E  Kuqe 

- E Kafte 

- E Kuqerremt 

- E Gjelbert 

- E Zeze 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting", Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 
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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.  

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).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/52 

(220) 17/01/2018 

(731) ,,INTERVALI,, sh.p.k  Fshati i 

Vjetër/Ferizaj, KS 

(591) - E  Bardhe 

- E  Kuqe 

- E Zeze 

- E Verdh e Qelur 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting", Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.  

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).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/53 

(220) 17/01/2018 

(731) ,,INTERVALI,, sh.p.k   

Fshati i Vjetër/Ferizaj, KS 

(591) - E Kaltert e mbyllur 

- E Kaltert e Celur 

- E  Bardhe 

- E  Verdhe 

- E Gjelbert 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting", Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  
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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.  

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).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/54 

(220) 17/01/2018 

(731) ‘’MC Food,,sh.p.k.  

Lipjan Ish Fabrika e Coca-Colles, Lipjan 

, KS 

(591) - E  Kaltert e mbyllur 

- E  Gjelbert 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting", Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.  

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).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/55 

(220) 17/01/2018 

(731) ’MC Food,,sh.p.k. Ish Fabrika e Coca-

Colles, Lipjan, KS 

(591) - E  Kaltert e mbyllur 

- E  Kaltert e qelur 

- E Bardhe 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting", Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  
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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.  

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).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/56 

(220) 17/01/2018 

(731) ‘’MC Food,,sh.p.k. Ish Fabrika e 

Coca-Colles, Lipjan, KS 

(591) - E  Kaltert e mbyllur 

- E  Kaltert e qelur 

- E Bardhe 

- E Verdhe e Celur 

- E Portokalt 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting", Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.  

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).   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/57 

(220) 17/01/2018 

(731) ’MC Food,,sh.p.k. Ish Fabrika e Coca-

Colles, Lipjan, KS 

(591) - E  Kaltert e mbyllur 

- E  Kaltert e qelur 

- E Bardhe 

- E Verdhe e Celur 

- E Portokalt 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting", Viti 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 
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drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.  

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).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/58 

(220) 17/01/2018 

(731) “Euro Food ” Rr.TMK. Nr 42 Peje., 

KS 

(591) Blue, Kaltert, Bardh, Kuq, Gjelbert 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  perfshin kryesisht artikuj ushqimor me origjine bimore te pergatitura per 

konsumin ose konservimin, si dhe ndihmesit e destinuar per Përmirësimin  i shijes së 

ushqimit. Kjo klasë përfshin, në veçanti: - pije me kafe, kakao, çokollatë ose çaj bazë; 

- drithërat e përgatitura për konsum njerëzor.  

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/59 

(220) 17/01/2018 

(731) “Euro Food ” Rr.TMK. Nr 42 Peje., 

KS 

(591) Blue, Kaltert, Bardh, Kuq, Gjelbert 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  perfshin kryesisht artikuj ushqimor me origjine bimore te pergatitura per 

konsumin ose konservimin, si dhe ndihmesit e destinuar per 

Përmirësimin  i shijes së ushqimit. Kjo klasë përfshin, në veçanti: 

- pije me kafe, kakao, çokollatë ose çaj bazë; - drithërat e përgatitura për konsum njerëzor.  
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(210) KS/M/ 2018/61 

(220) 17/01/2018 

(731) “Euro Food ” Rr.TMK. Nr 42 Peje, 

KS 

(591) Blue, Kaltert, Bardh, Kuq, Gjelbert 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/62 

(220) 17/01/2018 

(731) “Euro Food ” Rr.TMK. Nr 42 Peje., 

KS 

(591)  Blue, Kaltert, Bardh, Kuq, Gjelbert 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 
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(210) KS/M/ 2018/63 

(220) 17/01/2018 

(731) AFERDITA NEZIRI RR. MEHDI 

MUSLIU  VUSHTRRI, KS 

(591) E  KUQE  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit: 

ngjyrosësit: lëndet brejtëse: rrëshirat e papërpunuara natyrore: metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/64 

(220) 17/01/2018 

(731) AFERDITA NEZIRI RR.MEHDI 

MUSLIU   VUSHTRRI, KS 

(591) E-hirt 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 2  Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit: 

ngjyrosësit: lëndet brejtëse: rrëshirat e papërpunuara natyrore: metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/65 

(220) 17/01/2018 

(731) AFERDITA NEZIRI RR. MEHDI 

MUSLIU  VUSHTRRI, KS 

(591) E KUQE  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit: 
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ngjyrosësit: lëndet brejtëse: rrëshirat e papërpunuara natyrore: metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/66 

(220) 18/01/2018 

(731) “ESSI”  SH.P.K 

LLAPUSHNIK-GLLOGOVC, KS 

(591) E bardhë,e zezë. 

(740) Bujar Krasniqi 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 24  Tekstilet dhe artikuj tekstili të përfshirë në klasa të tjera; mbulesa sgtrati dhe 

tavoline.  

25  Veshje, këpuca, kapele.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/67 

(220) 18/01/2018 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

kompjuter 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; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 
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matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; 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, televizione, 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, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; 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 instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optic; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

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; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; 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 të instalimit e konfigurimit, 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, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 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 mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 
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instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

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; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

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

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

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

e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga 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”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/68 

(220) 19/01/2018 

(300) 3245342  21/07/2017  UK 

(731) PROBIOTICS INTERNATIONAL 

LIMITED  Lopen Head Somerset, TA13 

5JH, , UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  PRO-KOLIN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate dhe substanca veterinare;produkte ushqyese dietike dhe shtesa për 

kafshët;vitamina, minerale dhe kripëra minerale për kafshë;preparate mikrobiale, 

formulime probiotike bakteriale dhe shtesat për kafshë;formulime probiotike bakteriale dhe 

shtesat për kafshë;shtesa ushqyese për përdorim veterinar;aditivët e ushqimit dhe shtesat 

për kafshë;aditivë të ushqimit dhe shtojcat për përfshirje në ushqimet e kafshëve.  
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(210) KS/M/ 2018/71 

(220) 22/01/2018 

(300) 245495  06/10/2017  GR 

(731) Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(591)  E bardhë, hijezime blu, cian, gri, 

fushia 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  duhan, purot, cigaret,  cigaret elektronike, cigarillot, artikujtë e duhanxhinjëve, 

taketuket, kuti për cigare, çakmakët për cigare, letër duhani, shkrepëse, solucione të 

lëngshme për përdorim në cigaret elektrike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/72 

(220) 23/01/2018 

(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO 

ZA PROIZVODNJU  FARMACEUTSKIH 

PROIZVODA OBRENOVAC 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MENDIAXON 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate  farmaceutike, mjekësore dhe veterinare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/73 

(220) 23/01/2018 

(731) PHARMANOVA DOO DRUŠTVO 

ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH 

PROIZVODA OBRENOVAC Industrijska 

8, 11500 Obrenovac, RS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ZANKAF  

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike.  
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(210) KS/M/ 2018/74 

(220) 23/01/2018 

(731) G.L. PHARMA GMBH 

Schlossplatz 1, 8502 Lannach, AT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  ANTIFLAT 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe veterinare;preparate mjekësore të kujdesit shëndetësor.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/76 

(220) 23/01/2018 

(731) Diola Dosti –Baftiu Rr Ahmet Kaqiku 

“ Rubin Invest , Kulla 1,70000, Ferizaj , KS 

(591) Roze 

 
 

(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  

41  Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/77 

(220) 23/01/2018 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.),  Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), , ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  BSK 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 
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preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

367 

 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 
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peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 
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shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 
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rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 
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shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 
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reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/78 

(220) 23/01/2018 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.),  Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  TRF 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 
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rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë;veshje për motorista dhe biciklista;përparëse, jo nga 

letra;shirita kokë (veshje);rroba banjo;kostume për larje, kostume për notim;kapela për larje 

dhe sandale;boa (qafore gëzofi);mbrojtëse të jakave;çizme për sport dhe këpucë 

plazhi;bluzë me kapuç (veshje);shalla;rripa (veshje);rripa për para (veshje);kostume për 

skijim në ujë;kravata;korse (veshje të brendshme);brez për veshje;shall leshi;shalla;kasketa 

(mbulesa për kokë);dorashka (veshje);veshje të papërshkueshme nga uji;rripa;shall për 

supe;çorapë të brendshme;çorapë;shami koke (shall);gëzofa (veshje);pizhama;shuall për 

këpucë;taka;brekë për foshnje [veshje të brendshme];vello (veshje);llastik çorapësh;pajë e 

femijës së posalindur (veshje);xhaketë sportive;jaka (veshje);dorëza;vëshore 

(veshje);shualle të brendshme;mansheta, byzylykë (veshje);mburoja fustanash;rroba 

plazhi;robdëshambër;xhepa të veshjeve;mbajtëse llastiku për çorapë;mbajtëse llastiku për 

çorapë të brendshme;zhupon;triko të ngushta të poshtme;përparëse (veshje);kostume për 

maskenball;uniforma;streha kapelash;ballore;këpucë druri;llastik çorapësh;pallto;këpucë 

apo sandale të thurura;pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë;mantil 

banjo;pantofla për banjo;robdishan pune, kominoshe fëmijësh;veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme);bereta;gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë;çizme 

me lidhëse;çizme;pjesë e sipërme e çizmeve;kopsa për çizme;pjesë metali për këpucë;maje 

për këpucë;bordure për këpucë;pjesë takash për këpucë;brekë të brendshme (veshje), 

këmisha;varëse e këmishave;pjesë e përparme e këmishave;këmisha më mëngë të 

shkurta;fanella;jelek grash (veshje e brendshme për gra);brekë;kanotierë, jelekë;xhaketë 

(veshje);jelekë për peshkim;xhaketa mbushëse (veshje);kombinime (veshje);këmisha të 

brendshme (veshje të brendshme);veshje të gatshme;jaka të ndashme;veshje nga 

lëkura;veshje nga imitimi i lëkurës;kapela për banjo;funda;astare të gatshme (pjesë të 
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veshjeve);xhybe, pardesy;gabardina (veshje);këpucë për gjimnastikë;trikotazh 

(veshje);bluza;puloverë;xhempera (puloverë);livre;shall gëzofi (veshje);pjesë të sipërme për 

këpucë;gëzof me kapuç;pelerine;peliçe;pantollona;gete, gete e 

shkurtë;dollakë;çorapë;veshje të thurura (veshje);bluza;pantollona të shkurtë;veshje për 

gjimnastikë;veshje e sipërme;veshje të brendshme;sandale;veshje 

sari;fustana;brekë;kapela;shami koke;petk zyrtar;rripa për gete, rripa për 

pantollona;çallmë;kostume;pantofla;këpucë;këpucë sporti”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/79 

(220) 23/01/2018 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.),  Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  PULL & BEAR SHOT 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  
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(210) KS/M/ 2018/80 

(220) 23/01/2018 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  Z1975 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë;veshje për motorista dhe biciklista;përparëse, jo nga 

letra;shirita kokë (veshje);rroba banjo;kostume për larje, kostume për notim;kapela për larje 

dhe sandale;boa (qafore gëzofi);mbrojtëse të jakave;çizme për sport dhe këpucë 

plazhi;bluzë me kapuç (veshje);shalla;rripa (veshje);rripa për para (veshje);kostume për 

skijim në ujë;kravata;korse (veshje të brendshme);brez për veshje;shall leshi;shalla;kasketa 

(mbulesa për kokë);dorashka (veshje);veshje të papërshkueshme nga uji;rripa;shall për 

supe;çorapë të brendshme;çorapë;shami koke (shall);gëzofa (veshje);pizhama;shuall për 
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këpucë;taka;brekë për foshnje [veshje të brendshme];vello (veshje);llastik çorapësh;pajë e 

femijës së posalindur (veshje);xhaketë sportive;jaka (veshje);dorëza;vëshore 

(veshje);shualle të brendshme;mansheta, byzylykë (veshje);mburoja fustanash;rroba 

plazhi;robdëshambër;xhepa të veshjeve;mbajtëse llastiku për çorapë;mbajtëse llastiku për 

çorapë të brendshme;zhupon;triko të ngushta të poshtme;përparëse (veshje);kostume për 

maskenball;uniforma;streha kapelash;ballore;këpucë druri;llastik çorapësh;pallto;këpucë 

apo sandale të thurura;pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë;mantil 

banjo;pantofla për banjo;robdishan pune, kominoshe fëmijësh;veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme);bereta;gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë;çizme 

me lidhëse;çizme;pjesë e sipërme e çizmeve;kopsa për çizme;pjesë metali për këpucë;maje 

për këpucë;bordure për këpucë;pjesë takash për këpucë;brekë të brendshme (veshje), 

këmisha;varëse e këmishave;pjesë e përparme e këmishave;këmisha më mëngë të 

shkurta;fanella;jelek grash (veshje e brendshme për gra);brekë;kanotierë, jelekë;xhaketë 

(veshje);jelekë për peshkim;xhaketa mbushëse (veshje);kombinime (veshje);këmisha të 

brendshme (veshje të brendshme);veshje të gatshme;jaka të ndashme;veshje nga 

lëkura;veshje nga imitimi i lëkurës;kapela për banjo;funda;astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve);xhybe, pardesy;gabardina (veshje);këpucë për gjimnastikë;trikotazh 

(veshje);bluza;puloverë;xhempera (puloverë);livre;shall gëzofi (veshje);pjesë të sipërme për 

këpucë;gëzof me kapuç;pelerine;peliçe;pantollona;gete, gete e 

shkurtë;dollakë;çorapë;veshje të thurura (veshje);bluza;pantollona të shkurtë;veshje për 

gjimnastikë;veshje e sipërme;veshje të brendshme;sandale;veshje 

sari;fustana;brekë;kapela;shami koke;petk zyrtar;rripa për gete, rripa për 

pantollona;çallmë;kostume;pantofla;këpucë;këpucë sporti”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/81 

(220) 23/01/2018 

(731) Grupo Massimo Dutti, S.A. 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 

Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DUTTI SPORT 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi;preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapune jo-mjekësore;parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë 

jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë;pastë jo-mjekësore për dhëmbë;lustrim, krema 

dhe dyll për këpucë;dylla rrobaqepësi;dyll këpuctari;dyll për lëkurë;dyll (depilues);dyll për 

lavenderi;dyll për dysheme parketi;shampon;takëme kozmetike;preparate 

depiluese;preparate për largimin e makijazhit;deodorante për përdorim nga njerëzit 

(parfumeri);buzëkuq;lapsa për përdorim kozmetike;sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë;preparate për heqjen e llakut;faculeta të mbushura me losione kozmetike;lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim;losione për pas rroje;losione për  qëllime 

kozmetike;preparate makijazhi;pomadë për qëllime kozmetike;heqës i njollave;qese për 

aromatizimin e pëlhurave;preparate për kujdes ndaj thonjëve;preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike;ekstrakte të luleve (parfuma);temjan;dru i 
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parfumosur;transfere dekoruese për qëllime kozemtike;qerpikë dhe thonjë të rrejshëm;gur 

shtuf;aroma potpuri (lule të thara dhe erëza);preparate kozmetike për qëllime 

dobësimi;preparate kozmetike për banjo;preparate valëzuese për flokë;preparate për 

larje;produkte kozmetike;gargarë jo për qëllime mjekësore;kripëra vaske, jo për qëllime 

mjekësore;vajra për qëllime tualeti;preparate për rrezitje (kozmetikë);ujë kolonje;sapune 

deodorant;pluhur talk për përdorim tualeti;ngjitës për qëllime kozmetike;yndyra për qëllime 

kozmetike;materiale gërryese;preparate për rrojë;kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi);shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike;maska 

bukurie;dyll për mustaqe;kaltërsues lavanderie;ngjyrosës për flokë;kozmetikë për 

vetulla;shkumës për pastrim;shamponë për kafshë shtëpie;kozmetikë për kafshë;krema 

kozmetike;sapune dezinfektuese;torte sapuni;sapunë për djersitjen e këmbëve;detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore;kollaris (niseshte) 

për lavanderi;qumësht pastrimi për qëllime tualeti;ujë zhavelli;preparate për pastrim 

kimik;ujë i parfumosur;parfuma;preparate kozmetike për qëpalla;preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkurës;pluhur makijazhi;ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm;zbutës 

tekstili për përdorim në lavanderi;ngjyra kozmetike;preparate për heqjen e ngjyrës;ujë 

tualeti.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë;veshje për motorista dhe biciklista;përparëse, jo nga 

letra;shirita kokë (veshje);rroba banjo;kostume për larje, kostume për notim;kapela për larje 

dhe sandale;boa (qafore gëzofi);mbrojtëse të jakave;çizme për sport dhe këpucë 

plazhi;bluzë me kapuç (veshje);shalla;rripa (veshje);rripa për para (veshje);kostume për 
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skijim në ujë;kravata;korse (veshje të brendshme);brez për veshje;shall leshi;shalla;kasketa 

(mbulesa për kokë);dorashka (veshje);veshje të papërshkueshme nga uji;rripa;shall për 

supe;çorapë të brendshme;çorapë;shami koke (shall);gëzofa (veshje);pizhama;shuall për 

këpucë;taka;brekë për foshnje [veshje të brendshme];vello (veshje);llastik çorapësh;pajë e 

femijës së posalindur (veshje);xhaketë sportive;jaka (veshje);dorëza;vëshore 

(veshje);shualle të brendshme;mansheta, byzylykë (veshje);mburoja fustanash;rroba 

plazhi;robdëshambër;xhepa të veshjeve;mbajtëse llastiku për çorapë;mbajtëse llastiku për 

çorapë të brendshme;zhupon;triko të ngushta të poshtme;përparëse (veshje);kostume për 

maskenball;uniforma;streha kapelash;ballore;këpucë druri;llastik çorapësh;pallto;këpucë 

apo sandale të thurura;pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë;mantil 

banjo;pantofla për banjo;robdishan pune, kominoshe fëmijësh;veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme);bereta;gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë;çizme 

me lidhëse;çizme;pjesë e sipërme e çizmeve;kopsa për çizme;pjesë metali për këpucë;maje 

për këpucë;bordure për këpucë;pjesë takash për këpucë;brekë të brendshme (veshje), 

këmisha;varëse e këmishave;pjesë e përparme e këmishave;këmisha më mëngë të 

shkurta;fanella;jelek grash (veshje e brendshme për gra);brekë;kanotierë, jelekë;xhaketë 

(veshje);jelekë për peshkim;xhaketa mbushëse (veshje);kombinime (veshje);këmisha të 

brendshme (veshje të brendshme);veshje të gatshme;jaka të ndashme;veshje nga 

lëkura;veshje nga imitimi i lëkurës;kapela për banjo;funda;astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve);xhybe, pardesy;gabardina (veshje);këpucë për gjimnastikë;trikotazh 

(veshje);bluza;puloverë;xhempera (puloverë);livre;shall gëzofi (veshje);pjesë të sipërme për 

këpucë;gëzof me kapuç;pelerine;peliçe;pantollona;gete, gete e 

shkurtë;dollakë;çorapë;veshje të thurura (veshje);bluza;pantollona të shkurtë;veshje për 

gjimnastikë;veshje e sipërme;veshje të brendshme;sandale;veshje 

sari;fustana;brekë;kapela;shami koke;petk zyrtar;rripa për gete, rripa për 

pantollona;çallmë;kostume;pantofla;këpucë;këpucë sporti”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/82 

(220) 23/01/2018 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  TRAFALUC 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 
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preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 
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letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/83 

(220) 23/01/2018 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LEFTIES 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 
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njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

382 

 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 
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mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 
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me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 
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shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 
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mbërthyese për këpucë”.   

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 
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tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/84 

(220) 23/01/2018 

(731) Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  LFT 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 
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zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 
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frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 
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sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 
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tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 
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zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 
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rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

35  Reklamime;menaxhim të biznesit;administrim të biznesit;funksione të zyrës;shërbime 

ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani industriale apo 

komerciale;organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale apo 

reklamuese;shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar kartela 

shërbime për klientë;administrime të programeve të lojalitetit të klientëve;shërbime 

modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi;përpunime të teksteve 

reklamuese;rregullime të vitrinave të shitoreve;shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës;demonstrime të produkteve;promocione të 

shitjeve (për palët e treta);shitje në ankande publike;shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve;shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një biznesi 

që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global;shërbime të 

agjencive për import-eksport;shërbime të agjencive të punësimit;reklamime on-line në një 

rrjet kompjuterik;shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe shërbimeve 

për kompanitë e tjera);shpërndarje të mostrace;menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve;shërbimet e marrëdhënies me publikun;shëbrime të agjencive për informata 

tregtare;shërbime të agjencive të reklamimit;dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje;dhënie m qira të hapësirës për reklamim;shpërndarje të materialeve 

reklamuese;ndihmesë në menaxhimin e biznesnit;kërkime të dhënave në dosje 

kompjuterike (për tjerët);përpilime të infiormatave në baza të të dhënave 

kompjuterike;transkriptim;përgatitje të rubrikave publike;ndihmesë në menaxhimin tregtar 

apo industrial;menaxhim të biznesit të artistëve përformues;reklamim me postë 

direkte;përditësime të materialeve reklamuese;riprodhim të dokumenteve;studim të 

tregut;vendosje të reklamave, reklamim në hapësira të hapura;hulumtime të 

opinionit;sistematizim të informatave në baza të të dhënave kompjuterike;publikimeve të 

teksteve reklamuese;shërbime rilokimi për biznese;kontabilitet;shërbime të agjencive të 

shitjes dhe aranzhimit të shitjeve;shëbrime të shitjes me shumicë dhe pakicë me gjitha 

mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/85 

(220) 23/01/2018 

(731) Grupo Massimo Dutti, S.A. 

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 

Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  DUTTI WOMAN MASSIMO 

DUTTI 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi;preparate pastruese, 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

394 

 

lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapune jo-mjekësore;parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë 

jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë;pastë jo-mjekësore për dhëmbë;lustrim, krema 

dhe dyll për këpucë;dylla rrobaqepësi;dyll këpuctari;dyll për lëkurë;dyll (depilues);dyll për 

lavenderi;dyll për dysheme parketi;shampon;takëme kozmetike;preparate 

depiluese;preparate për largimin e makijazhit;deodorante për përdorim nga njerëzit 

(parfumeri);buzëkuq;lapsa për përdorim kozmetike;sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë;preparate për heqjen e llakut;faculeta të mbushura me losione kozmetike;lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim;losione për pas rroje;losione për  qëllime 

kozmetike;preparate makijazhi;pomadë për qëllime kozmetike;heqës i njollave;qese për 

aromatizimin e pëlhurave;preparate për kujdes ndaj thonjëve;preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike;ekstrakte të luleve (parfuma);temjan;dru i 

parfumosur;transfere dekoruese për qëllime kozemtike;qerpikë dhe thonjë të rrejshëm;gur 

shtuf;aroma potpuri (lule të thara dhe erëza);preparate kozmetike për qëllime 

dobësimi;preparate kozmetike për banjo;preparate valëzuese për flokë;preparate për 

larje;produkte kozmetike;gargarë jo për qëllime mjekësore;kripëra vaske, jo për qëllime 

mjekësore;vajra për qëllime tualeti;preparate për rrezitje (kozmetikë);ujë kolonje;sapune 

deodorant;pluhur talk për përdorim tualeti;ngjitës për qëllime kozmetike;yndyra për qëllime 

kozmetike;materiale gërryese;preparate për rrojë;kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi);shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike;maska 

bukurie;dyll për mustaqe;kaltërsues lavanderie;ngjyrosës për flokë;kozmetikë për 

vetulla;shkumës për pastrim;shamponë për kafshë shtëpie;kozmetikë për kafshë;krema 

kozmetike;sapune dezinfektuese;torte sapuni;sapunë për djersitjen e këmbëve;detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore;kollaris (niseshte) 

për lavanderi;qumësht pastrimi për qëllime tualeti;ujë zhavelli;preparate për pastrim 

kimik;ujë i parfumosur;parfuma;preparate kozmetike për qëpalla;preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkurës;pluhur makijazhi;ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm;zbutës 

tekstili për përdorim në lavanderi;ngjyra kozmetike;preparate për heqjen e ngjyrës;ujë 

tualeti.  
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lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 
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tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 
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(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 
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rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 
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larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 
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tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/87 

(220) 23/01/2018 

(731) Grupo Massimo Dutti, S.A.,  

Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 

Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për 

udhëtim; ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe 

saraç; kularë, rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si 

dhe çanta plazhi; çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; 

shkopinjë bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa 

(artikuj lëkure); valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga 

lëkura; thes lëvizës për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe 

kartoni i mbështjellë me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta 

dokumentash; çanta shkolle dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta 

shkolle; çanta kozmetike (jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; 

këllëfe për ombrella; lecka shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e 

vogël shpine; dosje për nota muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për 

paketim; gërsheta lëkure, fije lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe 

ombrella; batanije për kuaj; mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza 

për ombrella; veshoke (pajime të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për 

ecje; rripa për supe (rripa), nga lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me 

rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga 

lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, 

rripa për pajime të kuajve; rripa nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; 

copëza lëkure për mobilje; rripa lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; 

fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; 
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gojëza për kafshë (pajime për kuaj); kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof 

me qime; lëkurë antilope, përpos për qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta 

rrjete për pazar; qeska nga lëkura, për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; 

shtrënguese për shala; këllëfe për letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula 

nga lëkura”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   
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(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 
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funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  
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14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 
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zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 
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(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 
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reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  
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(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, 

transmetimin apo riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, 

disqe për incizimin e zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; 

mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina 

llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e 

zjarrit; pajisje periferike kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për 
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syze; lenta kontakti; gjerdan për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama 

syzash; këllëfe për syze; korniza për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta 

kontakti; këpucë për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; 

xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza 

për mbrojtje kundër aksidenteve; kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba 

për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda 

elektronike; aparate telefonike; ura peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; teleskopa; kronografa (aparate për 

incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; kompakt disqe (audio-video); kompakt 

disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; tregues të temperaturës; programe të 

lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues të bar kodeve; fanarë sinjalizues, 

magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina diktimi dhe faturimi; mekanizma për 

aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe solare; programe 

kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik xhepi; tranzistorë (electronikë); 

termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të 

animuara; radio-telefona portativ (radio dore); publikime elektronike (të shkarkueshme në 

mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate 

lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; 

kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; 

makina auto-sekretarie; zbulues të monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për 

numërimin dhe klasifikimin e parave; aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; 

etiketa elektronike për mallra; syze sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton 

dritë; telefona portative; aparate zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për 

astronomi; valvula termionike (radio); aparata automatik muzikor që operojnë me monedha 

(gramafon me monedhë); peshore; trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues 

(incizime); videoshirita; shirita magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; 

barometër; shpërndarës biletash; makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; 

kamera kinematografike; videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të 

shkallëzuara; matës të rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; 

dynamometër; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; 

shenjues të palës së kthyer të rrobave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të 

radiotelefonisë; skenerë (pajisje për procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; 

poça për blic (fotografi); fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; 

reprodukues të kompakt disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje 

për matjen e elektricitetit; megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; 

modema; aparate për frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; 

ekrane projektuese; ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; 

audio pranues dhe video pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me 

kompjuterë; shkallë ngritëse (kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; 

video telefona; çanta bartëse për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, 

smartfona (telefona të mençur), lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike 

dixhitale; syze të mençura; ora të mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda 

saldimi; aparate radiologjike për qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 
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medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton;materiale të shtypura;materiale për lidhjen e librave;fotografi;materiale 

dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve;ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake;materiale 

për piktorë dhe vizatim;brusha për pikturim;materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie;fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim;shtypës për 

printer, gravura;kuti të bëra nga kartoni apo letra;kallëpe për qepje;facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit;këllëfe për klishe;etiketa, jo nga tekstili;shtresa tavoline nga 

letra;peceta nga letra;shami nga letra;këllëfe për lapsa;mbajtës për libra të çeqeve;këllëfe 

për shkrim (takëme);fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve;thasë 

(zarfa, çanta) nga letra apo plastika, për paketim;shkumës për rrobaqepës;peshqirë fytyre 

nga letra;kuti kapelash nga kartoni;leckë dhe letër kopjuese;materiale për lidhjen e 

librave;kanavacë për pikturim;peshqirë nga letra;albume;almanakë;pajisje për etiketim me 

dorë;lidhës të fletave të pa ngjitura;materiale dhe instrumente për shkrim;transferime 

(ngjitje të dizajneve);kalendarë;postera;skedarë për letra;katalogje;kromolitografi;takëme 

për vizatim;gazeta;botime periodike;revista (periodike);libra;litografi;letër për 

mbështjellje;letër tualeti;peshë për të mbajtur letrat;mushama për gota birre;shënjues të 

faqeve të librave;mbajtëse të rendit të librave;bojë shkrimi;shishe të bojës së 

shkrimi;përparëse nga letra;materiale për vizatim;shtyp grafik;pajisje për shkollë (artikuj 

shkrimi);pllaka shkrimi;libra me vizatime komike;tabaka për klasifikimin dhe numërimin e 

parave;dizajne të qëndisjes (mostra);thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika;harta 

gjeografike;globe tokësore;njomës (pajisje zyrë);plastika për modelim;plan projekte, 

plane;klishe (artikuj shkrimi);afishe nga letra apo kartoni;kartela, skica;shkronja çeliku dhe 

lapsa çeliku;ngjyra uji (pikturim);shpërndarës të shiritit ngjithës;gajtan dhe shirit ngjithës 

për qëllime të zyrës apo shtëpisë;afishe ngjitëse (artikuj shkrimi);shirita për puro;dosje 

(pajisje të zyrës);argjilë modelimi;tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike;astar të sirtarëve 

nga letra (të parfumosur ose jo);modele për arkitektë;atllase;flamura (nga 

letra);kupona;shtroja (artikuj shkrimi);toptha për lapsa me majë topi;thasë për gatim me 

mikrovalë;fshirëse për tabelë shkrimi;fshirëse gome;produkte fshirëse;mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra;këmbalec për piktorë;libra me 

këngë;lapsa me qymyr druri;letër për shkrim;tabela reklamash nga letra apo 

kartoni;broshura;shkop boje;dyll modelimi, jo për qëllime dentare;dyll për mbyllje;gjilpëra 

për vizatim, pineska;kordele dhe fjongo letre;shirite shënjuese për printerë 

kompjuteri;shirita për makina shkrimi;dërrasë me mbërthesë për letra;kabinete për artikuj 

shkrimi (pajisje të zyrës);kompasa për vizatim;shtrënguese letrash;thika për letra 

(prerëse);folldera (artikuj shkrimi);libra për shkrim apo vizatim;vizatime (pikturea) me 

kornizë apo pa kornizë;qoshk për gishta (pajisje zyre);aparate dhe makina për lidhjen e 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

410 

 

librave (pajisje të zyrës);leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi;vizore me shesh 

ngjyre;mburoja (mbyllëse letrash);kartolina përshëndetëse;letër filtër;mbulesa (artikuj 

shkrimi), mbështjellëse (artikuj shkrimi);mbajtëse fotografish;shirita elastik për zyra;presa 

kapëse (pajisje zyre);kapëse letrash;fletë letrash (artikuj shkrimi);mprehëse 

lapsash;mbajtëse lapsash;letër e ndritshme;paleta për piktorë;letër argjendi;letër me 

dyll;pastë për modelim;shpuese për zyre;brusha për piktorë;rulo për ngjyrosjen e 

shtëpisë;kartolina postare;publikime të shtypura;rruaza, tespihe;letërthithëse;zarfa (artikuj 

shkrimi)”.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/90 

(220) 23/01/2018 

(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 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ZARA HOME 

 

 
     

 

(511) 2  Bojrëra, zmalt, llak; mjete për mbrojtjen nga ndryshku dhe kalbjes së drurit; 

materiale për ngjyrosje; mjete për grryerje; rëshirë natyrore e papërpunuar; metalet në 
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fletëza dhe pluhur për përdorim në pikturim, zbukurim, shtypje dhe art; përgatitje kundër 

korrozionit; gëlqere për lyerje; lëndë ngjyruese; ruajtës të drurit; ngjyrë për lëkurë; indigo 

(materiale për ngjyrosje); njolla druri; ngjyrë për lyerjen e lëkurës; ngjyra; hollues për 

ngjyra; tharës për ngjyra.   

4  Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përbërje për thithjen, lagjen dhe lidhjen e 

pluhurit; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndriçues; qirinjë dhe fitila 

për ndriçim; yndyra për këpucë; yndyrë për lustrimin e lëkurës.  

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

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplaste, 

materiale për lidhje; materiale për mbushjen dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate 

për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide; ujë mineral për qëllime mjekësore; pambuk 

për qëllime mjekësore; brekë sanitar; peshqira sanitar; deodorante, përpos për njerëz apo 

kafshëother; deodorante për rroba dhe materiale tekstili; kuti mjekësore, portative, të 

mbushura; solucione për përodrim me lenta kontakti; peceta për mospërmbajtje; fasho për 

menstruacione; diagnoza të shtatëzanisë (preparate kimike për to); preparate farmaceutike 

për trajtimin e djegies nga dielli; krema për nxierje në diell; produkte nga kutia e gojës për 

qëllime mjekësore; kripëra banjosh për qëllime mjekësore; kripëra për banjo me ujë 

mineral; tampona për menstruacione; facoleta kirurgjike.  

6  Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, xehe; materiale metalike për ndërtimtari; 

ndërtesa të transportueshme nga metali; kabllo dhe tela jo-elektrik nga metalet e 

zakonshme; paisje të vogla nga metali; kontejnerë metali për magazinim apo transportim; 

kasaforta; tuba dhe gypa metali; mallra nga metalet e zakonshme që nuk janë të përfshira në 

klasat tjera; xehe të metalit; qemer për varrosje nga metali, kuti të thata për mjete pune nga 

metali, kuti për ruajtje nga metali, dryna, zile, sënduka nga metali; rripa zingjiri nga metali; 

shkallë nga metali, kanxha (mallra nga metali), tokëza nga metalet e zakonshme; kuti 

parash nga metali; distinktiva nga metali; kanaçe, unaza për çelsa; kallëpa për akuj nga 

metali, vepra arti nga metalet e zakonshme; shtylla nga metali; pllaka identiteti nga metali; 

hekurishte; garzë teli; leckë teli; zile për dyer, dorëz dyersh (dorëza për dyer metali; dorëza 

metali për dyer.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 
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kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare, jastëk ngrohës elektrik, jo për qëllime 

mjekësore; aparate për thekje, aparate për tharjen e rrobave; vaska për banjo, bidete, poça 

elektrik, filtrues elektrik të kafesë, ngrohës elektrik për shishe ushqimi; furnela, dushe, 

ndezës, fanarë, lavaman, poça për llamba, rubinete, llamba, lavamane për pastrimin e 

duarve, pishtarë elektrik xhepi, batanije, aparat për djegie, streha për llamba, tharës, tharës 

elektriv për lavanderi, guaskë tualeti.  

12  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; parzmore sigurise për ulëse të 

automjeteve; ulëse të sigurta për fëmijë për automjete; mbështetëse për kokë për ulëse 

automjetesh; rripa sigurie për ulëse automjetesh; mbulesa për ulëse të automjeteve; qerre; 

bicikleta; pjesë dhe/apo pajime për bicikleta të përfshira në këtë klasë; karroca fëmijësh; 
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pjesë dhe/apo pajime për karroca fëmijësh të përfshira në këtë klasë; pjesë dhe/apo pajime 

për transportuesh fëmijësh të përfshirë në këtë klasë; saja dhe slita (automjete); rrëshqitëse.  

14  Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; parzmore sigurise për ulëse të 

automjeteve; ulëse të sigurta për fëmijë për automjete; mbështetëse për kokë për ulëse 

automjetesh; rripa sigurie për ulëse automjetesh; mbulesa për ulëse të automjeteve; qerre; 

bicikleta; pjesë dhe/apo pajime për bicikleta të përfshira në këtë klasë; karroca fëmijësh; 

pjesë dhe/apo pajime për karroca fëmijësh të përfshira në këtë klasë; pjesë dhe/apo pajime 

për transportuesh fëmijësh të përfshirë në këtë klasë; saja dhe slita (automjete); rrëshqitëse.  

15  Instrumente muzikore; kuti muzikore; çanta për instrumente muzikore; rule muzikore; 

mbajtëse për muzikë; kapëse për elemente me tela.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 
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(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

22  Litarë dhe spango; rrjeta; tenda dhe streha; streha nga materialet e tekstilit apo sintetika; 

vela; thasë për transportim dhe ruajtje të materialeve me sasi të mëdha; materiale për 

shtrojë, shilte dhe mbushje, përpos nga letra, kartoni, goma apo plastika; materiale tekstili 

me fije të papërpunuar dhe zëvëndësime të tyre; pupla; paketime, nga kashta për shishe; 

shtrat i varur; pëlhurë e gomuar.  

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 
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(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

27  Tepih, velenxë, qilima dhe mbulesa, linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapeta (jo nga tekstili); qilim për banjo; tapiceri; tapiceri për veshjen e murit; 

mbulime të dyshemeve; shtresë për vendosje nën tepih; shtresa për dysheme.  

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

34  Duhan;artikuj për duhanpirës;shkrepësa;kuti për puro (me njomës), kuti për cigare, kuti 

për puro;qese për duhan;kuti për cigare;taketuke për duhanpirës;çakmak për 
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duhanpirës;llulla për duhan;prerës për puro;pasruesh llullash për llulla duhani;letër për 

cigare;kavanoza për duhan;maje për cigare;kuti shkrepësash;kontejnerë gazi për çakmak të 

purove;makina xhepi për mbështjelljen e cigareve;tufa me letra cigaresh;gurë ndezës për 

çakmak;rafte llullash (për llulla duhani);mbajtëse të shkrepësave;taketuke, nga metalet e 

çmuara, për duhanpirës.  
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(511) 4  Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përbërje për thithjen, lagjen dhe 

lidhjen e pluhurit; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndriçues; qirinjë 

dhe fitila për ndriçim; yndyra për këpucë; yndyrë për lustrimin e lëkurës.  

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

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplaste, 

materiale për lidhje; materiale për mbushjen dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate 

për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide; ujë mineral për qëllime mjekësore; pambuk 

për qëllime mjekësore; brekë sanitar; peshqira sanitar; deodorante, përpos për njerëz apo 

kafshëother; deodorante për rroba dhe materiale tekstili; kuti mjekësore, portative, të 

mbushura; solucione për përodrim me lenta kontakti; peceta për mospërmbajtje; fasho për 

menstruacione; diagnoza të shatëtzanisë (preparate kimike për to); preparate farmaceutike 

për trajtimin e djegies nga dielli; krema për nxierje në diell; produkte nga kutia e gojës për 

qëllime mjekësore; kripëra banjosh për qëllime mjekësore; kripëra për banjo me ujë 

mineral; tampona për menstruacione; facoleta kirurgjike.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 
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librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 
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pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 
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metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 
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mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

34  Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa; kuti për puro (me njomës), kuti për cigare, 

kuti për puro; qese për duhan; kuti për cigare; taketuke për duhanpirës; çakmak për 

duhanpirës; llulla për duhan; prerës për puro; pasruesh llullash për llulla duhani; letër për 

cigare; kavanoza për duhan; maje për cigare; kuti shkrepësash; kontejnerë gazi për çakmak 

të purove; makina xhepi për mbështjelljen e cigareve; tufa me letra cigaresh; gurë ndezës 

për çakmak; rafte llullash (për llulla duhani); mbajtëse të shkrepësave; taketuke, nga 

metalet e çmuara, për duhanpirës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/94 

(220) 24/01/2018 

(731) Shell Brands International AG 

Baarermatte 6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  deli by Shell 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, ushqime deti, shpezë shtëpiake dhe kafshë të egra; përgatitje të bëra 

kryesisht nga mishi, peshku, ushqimi i detit, shpezët dhe/apo kafshët e egra; ekstrakte mishi 

dhe të perimeve; fruta dhe perime të  konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  përgaditura; 

xhelatinë; pelte; reçele; konzerva; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe yndyra 

të ngrënshme; produkte djathore; sallata; sallata të përgatitura; turshi; supa; mbushje për 

sanduiça; lyerje për bukë; përgatitje për sanduiça; meze të ftohta; burger me mish dhe 

perime; hamburgera; ushqime dhe meze të gatshme; ushqime të përgatitura; ushqime të 

përgatitura me kerri (me ose pa oriz) suxhuk; salsiçe për hot-dog; qebapa; patate të skuqura; 

fletëza të patateve; ushqime që përbëhen tërësisht apo kryesisht nga patatet; ëmbëlsira që 

kryesisht përbëhen nga: frutat, frutat e thara, frutat e ngrira dhe të ziera, arrat, xhelatina, 

peltet, reçelet, vezët apo vezët pluhur, qumështi apo produktet e qumështit, vajrat dhe 

yndyrat e ngrënshme, produktet djathore, zëvëndësimet e qumështit, jogurti”.  

30  Kafe; pije kafeje me qumësht; pije me bazë kafeje; aromatizime me kafe; çaj; pije me 

bazë çaji; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash; bukë; bukë bagete; kulaça dhe panine; sanduiça; sanduiça të mbushur të ngrohtë 

dhe të ftoftë; bagete të mbushura të ngrohta dhe të ftofta; simite të mbushura të ngrohta dhe 

të ftofta; sanduiça të hapur; sanduiça të thekur; sanduiça të hapur e thekur; sanduiça 

hamburger; hamburgera në simite apo panine; burgerë në kulaça apo panine; sanduiça me 

suxhuk; suxhukë në simite apo panine; pica; pasta; qebapa në bukë pite; produkte nga 

makaronat; ëmbëlsira dhe produkte ëmbëlsirash; byrek të freskët; pite; panine me suxhuk; 

ëmbëlsira; ëmbëlsira daneze; brioche; torte; simite, biskotë; petulla; kulaçe; biskota të 

ëmbla; kifle; petulla; tartë; dezerte; pudingje; ëmbëlsira, përpos çokolatat e paketuara 

(grupe çokolatash); çokolatë, përpos çokolatat e paketuara (grupe çokolatash); akullore; 

akullore sanduiç; konfeksione dhe ëmbëlsira të ngrira; akuj të ngrirë mjaltë; melasë; 
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tharmë; pluhur gatimit; kripë; mustardë; uthull; erëza; akull; salca për sallata”.  

31  Pemë dhe perime të freskëta; arra; farëra”.  

32  Birrë; ujë mineral; ujë soda; ujë i gazuar; pije jo alkoolike; pije dhe lëngje të frutave; 

shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve”.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë që ofrohen në stacione të servisimit të automjeteve, 

lidhur me ushqimin dhe pijet; shërbime të shitjes me pakicë që ofrohen në dyqane 

komoditeti, lidhur me ushqimin dhe pijet; promocione të shitjes dhe shërbime publiciteti 

lidhur me ushqimin dhe pijet”.  

43  Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të marrjes me veti të ushqimeve 

dhe pijeve; shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime restorani; restoraneve ku shërbehët 

vetë; kafeneve; kafeterive; kantinave; restoraneve; shërbime të përgatitjes së ushqimit me 

porosi; përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; ofrime të informatave lidhur me ushqimin, pijet 

dhe shërbimet e përgatitjes së ushqimit me porosi;  shëbrime të përgatitjes së ushqimit me 

porosi që ofrohen online nga një databazë kompjuterike apo nga interneti; informata lidhur 

me ushqimin, pijet dhe shërbimet e përgatitjes së ushqimit me porosi që ofrohen online nga 

një databazë kompjuterike apo nga interneti”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/95 

(220) 24/01/2018 

(731) Shell Brands International AG 

Baarermatte 6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Vajra; yndyra; lubrifikante; karburante”.  
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(220) 24/01/2018 

(731) Shell Brands International AG 

Baarermatte 6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  deli2go 

 

 
     

 

(511) 29  “Mish, peshk, ushqime deti, shpezë shtëpiake dhe kafshë të egra; përgatitje të 

bëra kryesisht nga mishi, peshku, ushqimi i detit, shpezët dhe/apo kafshët e egra; ekstrakte 

mishi dhe të perimeve; fruta dhe perime të  konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  
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përgaditura; xhelatinë; pelte; reçele; konzerva; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra 

dhe yndyra të ngrënshme; produkte djathore; sallata; sallata të përgatitura; turshi; supa; 

mbushje për sanduiça; lyerje për bukë; përgatitje për sanduiça; meze të ftohta; burger me 

mish dhe perime; hamburgera; ushqime dhe meze të gatshme; ushqime të përgatitura; 

ushqime të përgatitura me kerri (me ose pa oriz) suxhuk; salsiçe për hot-dog; qebapa; patate 

të skuqura; fletëza të patateve; ushqime që përbëhen tërësisht apo kryesisht nga patatet; 

ëmbëlsira që kryesisht përbëhen nga: frutat, frutat e thara, frutat e ngrira dhe të ziera, arrat, 

xhelatina, peltet, reçelet, vezët apo vezët pluhur, qumështi apo produktet e qumështit, vajrat 

dhe yndyrat e ngrënshme, produktet djathore, zëvëndësimet e qumështit, jogurti”.  

30  “Kafe; pije kafeje me qumësht; pije me bazë kafeje; aromatizime me kafe; çaj; pije me 

bazë çaji; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash; bukë; bukë bagete; kulaça dhe panine; sanduiça; sanduiça të mbushur të ngrohtë 

dhe të ftoftë; bagete të mbushura të ngrohta dhe të ftofta; simite të mbushura të ngrohta dhe 

të ftofta; sanduiça të hapur; sanduiça të thekur; sanduiça të hapur e thekur; sanduiça 

hamburger; hamburgera në simite apo panine; burgerë në kulaça apo panine; sanduiça me 

suxhuk; suxhukë në simite apo panine; pica; pasta; qebapa në bukë pite; produkte nga 

makaronat; ëmbëlsira dhe produkte ëmbëlsirash; byrek të freskët; pite; panine me suxhuk; 

ëmbëlsira; ëmbëlsira daneze; brioche; torte; simite, biskotë; petulla; kulaçe; biskota të 

ëmbla; kifle; petulla; tartë; dezerte; pudingje; ëmbëlsira, përpos çokolatat e paketuara 

(grupe çokolatash); çokolatë, përpos çokolatat e paketuara (grupe çokolatash); akullore; 

akullore sanduiç; konfeksione dhe ëmbëlsira të ngrira; akuj të ngrirël mjaltë; melasë; 

tharmë; pluhur gatimit; kripë; mustardë; uthull; erëza; akull; salca për sallata”.  

31  “Pemë dhe perime të freskëta; arra; farëra”.  

32  “Birrë; ujë mineral; ujë soda; ujë i gazuar; pije jo alkoolike; pije dhe lëngje të frutave; 

shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve duke përfshirë: përgatitjen e ujit të 

gazuar; përgatitjen për bërjen e ujit mineral; tableta pastille për pije shkumëzuese; pluhur 

për pije shkumëzuese; esenca për përgatitjen e pijeve; esktrakte elbi për përgatitjen e birrës; 

sirupe për pije; sirupe për lemonada”.  

35  “Shërbime të shitjes me pakicë që ofrohen në stacione të servisimit të automjeteve, 

lidhur me ushqimin dhe pijet; shërbime të shitjes me pakicë që ofrohen në dyqane 

komoditeti, lidhur me ushqimin dhe pijet; promocione të shitjes dhe shërbime publiciteti 

lidhur me ushqimin dhe pijet”.  

43  “Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të marrjes me veti të ushqimeve 

dhe pijeve; shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime restorani; restoraneve ku shërbehët 

vetë; kafeneve; kafeterive; kantinave; restoraneve; shërbime të përgatitjes së ushqimit me 

porosi; përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; ofrime të informatave lidhur me ushqimin, pijet 

dhe shërbimet e përgatitjes së ushqimit me porosi;  shëbrime të përgatitjes së ushqimit me 

porosi që ofrohen online nga një databazë kompjuterike apo nga interneti; informata lidhur 

me ushqimin, pijet dhe shërbimet e përgatitjes së ushqimit me porosi që ofrohen online nga 

një databazë kompjuterike apo nga interneti”.  
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(210) KS/M/ 2018/97 

(220) 24/01/2018 

(731) Shell Brands International AG 

Baarermatte 6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  V-POWER 

 

 
     

 

(511) 4  Vajra;yndyra;lubrifikante;karburante”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/98 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  letra, kartoni, afishet, stendat prej letre të reklamave, stendat prej kartoni të 

reklamave, albumet, fletoret e shënimeve, fletoret, blloqet, letrat e urimit, kartolinat, kutitë 

prej kartoni, kutitë prej letre, peceta tavoline prej letre, afishet prej kartoni, afishet prej 

letre, mbishkrimet prej letre, mbishkrimet prej kartoni, etiketat prej letre, enët prej letre, 

materialet prej letre dhe kartoni për paketim, materiali për zyrat, pajisja për zyrat (përveç 

mobiljeve), materialet për ushtrimin dhe mësimin (përveç aparateve), materiali plastik për 

paketim (i cili nuk është përfshirë në klasat e tjera).  

29  vajrat e ngrënshëm, yndyrat e ngrënshme dhe produktet prej tyre.  

35  reklamat, udhëheqja e biznesit, menaxhimi i biznesit, punët e zyrave; shërbimet e 

shitjes me pakicë dhe të shitjes me shumicë të vajrave dhe yndyrave ngrënëse; importi dhe 

eksporti i vajrave dhe yndyrave ngrënëse.  
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(210) KS/M/ 2018/99 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  mishi, peshku, shpendët dhe egërsirë, përpunimet e mishit; fruta dhe perime të 

zjera të thara, dhe të ngrira, të konservuara; peltet, reçelet, kompostot; vezë, qumështi dhe 

produktet e qumështit; vajrat ngrënës dhe yndyrat.  

30  kafja, çaji, kakao dhe zëvendësi i kafes; orizi; tapioka dhe sago; miellrat dhe produktet 

prej drithërave; buka, brumërat dhe produktet e ëmbëlsirave; akulloret; sheqeri, mjalti, 

melasë; maja, pluhur pjekës; kripë; mustardë; uthull, salcat (si shtesa), erëzat; akulli.  

31  produktet bujqësore të gjalla dhe të papërpunuara, akuakulture, hortikulture dhe 

produktet pyjore; kokrra dhe fara të gjalla dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të 

freskëta, bimë aromatike të freskëta; bimët natyrore dhe lule; qepë lulesh, fidanë dhe fara 

për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqimi dhe pijet për kafshët; malt.  

35  reklama;menaxhimi i biznesit;drejtimi i biznesit;punët e zyrave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/100 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas AD VITAL Fabrika ulja i 

biljnih masti Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C 

Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Produkte qumështi;ushqim që shtrohet prej qumështi dhe erëzave;respektivisht, 

yndyra të ngrënshme;gjalpë;margarinë, duke përfshirë produktet me bazë margarinën dhe 

gjalpin.  
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(210) KS/M/ 2018/101 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Vajra dhe yndyra ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/102 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas ulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Margarinë; vajra dhe yndyra ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/103 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Margarinë;produktet me bazë margarinën;vajra dhe yndyra ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/104 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Margarinë;vajra dhe yndyra ushqimore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/105 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Salca (kondimente);respektivisht majonezë, produkte me bazë majonezën.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/106 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Salca (kondimente);respektivisht majonezë, produkte me bazë majonezën.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/107 

(220) 25/01/2018 

(731) AD VITAL Fabrika ulja i biljnih 

masti Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Pure domatesh; pastë domatesh; lëng domatesh për gatim.   

30  Salcë domatesh;salcë keçapi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/108 

(220) 25/01/2018 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija  ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Çaj mjekësor.  

30  Çaj.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/109 

(220) 26/01/2018 

(731) Ekrem Elshani Aktiv Sh.P.K 

Rr.Nene Tereza,Prishtine, KS 

(591) Bardhe dhe zi 

(740)  Besnik Kluna Fsh.Poklek, Drenas, 

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, shurupi prej melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për ftohje.  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/111 

(220) 26/01/2018 

(731) RUBIN AD KRUŠEVAC 

Nade Marković 57, 37000 Kruševac, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra; ujëra mineralë dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/113 

(220) 26/01/2018 

(731) Facebook, Inc. 1601 Willow Road 

Menlo Park, California 94025, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)  FACEBOOK 

 

 
     

 

(511) 9  Hardueri kompjuterik; Softuer për rrjetëzimin social dhe ndërveprim me 

komunitetet online; Veglat e zhvillimit të softuerit te kompjuterit; Softueri për përdorim si 

ndërfaqe e programimit të aplikacionit (API); Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve 

(API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për softuer që lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social dhe për 

rikthimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen dhe menaxhimin e të dhënave; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me një komunitet online; Softuerë për 

organizimin e ngjarjeve; Softuerë për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, 

tregimin e ndjenjave, komentimin, përfshirjen, transmetimin dhe ndarjen ose përndryshe 

ofrimi i medias elektronike ose informacionit nëpërmjet kompjuterit ne rrjetin e internet 

dhe të komunikimit; Softuerë për modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, 

audio, audio-vizuale dhe video përmbajtjeve dhe të dhënave; Softuerë për modifikimin e 

fotografive, imazheve dhe audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale me filtra dhe efektet 

te realitetit te shtuar (AR), gjegjësisht, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, 

etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, 

organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe 

informacione; Softuerë kompjuterik i shkarkueshëm te e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të 

kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 
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komunikimit; Softuerë për dërgimin e mesazheve elektronike, lajmërimeve, njoftimeve dhe 

rikujtueseve; Softueri i motorëve të kërkimit; Kartelat për dhuratë të koduara magnetikisht; 

Softuerë për përdorim në krijimin, menaxhimin, matjen dhe shpërndarjen e reklamave të të 

tjerëve; Serveri i reklamës, përkatësisht, një kompjuter server për ruajtjen e reklamave dhe 

dërgimin e reklamave në ueb faqet e internetit; Softuer për lojërat e realitet  virtual; Softueri 

i lojërave te realitetit te shtuar; Softuer i lojës se realitetit te përzier; Harduer kompjuterik i 

lojës se realitetit te përzier Harduer kompjuterik i lojës se realitetit të shtuar; Harduer 

kompjuterik i lojës se realitetit te përzier; Pajisjet periferike kompjuterike; Softuer i 

realitetit virtual për përdorim në krijimin e mundësive për kompjuter, konzollat e video 

lojërave, konzollave te video lojërave me dorë, kompjuterë tabletë, pajisje mobile, dhe 

telefonat celular për të ofruar përvojat e realitetit virtual; Programe elektronike të lojërave 

për pajisjet me valë; Programe elektronike të lojërave për pajisjet elektronike me dorë; 

Programe elektronike të lojërave; Veshje periferike për kompjuterë, kompjuterë tabletë, 

pajisje mobile dhe telefona mobil; Softuer i realitetit virtual; Softueri i realitetit te realizuar; 

Softuerë të realitetit te përzier; Softuerë për video lojëra video; Programet interaktive të 

lojërave multimediale kompjuterike; Programet e shkarkueshme elektronike; Programe 

kompjuterike të lojërave; Kufje për përdorim me kompjuterë; Pajisje me lazer për qëllime 

jo mjekësore; Pajisje periferike; Softuerë për integrimin e të dhënave elektronike me 

mjedise reale të botës për qëllime argëtimi, edukimi, lojëra, komunikim dhe rrjetëzim 

social; Softuerë  për qasje dhe shikimin e tekstit, imazheve dhe të dhënave elektronike në 

lidhje me konferencat në fushën e zhvillimit të softuerit; Softuerë për të mundësuar 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit mobil për 

pajisjet komunikuese elektronik portative, ne veçanti, telefona celularë, telefona te mençur, 

kompjutera dore dhe kompjuterët tableta; Softuerë për konvertimin e gjuhës natyrale në 

komandat e ekzekutueshme të makinës; Softuerë, ne veçanti, një ndërfaqe interpretuese për 

lehtësimin e ndërveprimit midis njerëzve dhe makinave; Softueri asistent personal; Softueri 

i asistentë sociale; Veglat e zhvillimit te softuerit për tu mundësuar aplikacioneve softuerike 

mobile qasjen ne shërbimet ne prapavijë, ne veçanti, ruajtjen e te dhënave, dërgimin e 

njoftimeve, dhe menaxhimin e përdoruesit; Softueri për shërbimet e hartës; Softuerë për 

planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Softuerë për 

hartografinë sociale dhe të destinacionit; Softuerë për të bërë rezervime dhe rezervime e 

vendeve; Softuerë për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Softuer i 

vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e vendeve; Softuerë 

për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit pa tela; Softuerë për të 

mundësuar qasjen, shfaqjen, redaktimin, lidhjen, ndarjen dhe përndryshe ofrimin e mediave 

dhe informacionit elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjetet e komunikimit; Softuerë, 

përkatësisht, një aplikacion që ofron funksionalitete të rrjeteve sociale; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe qasjen e grupeve brenda komuniteteve virtuale; Softuerë për 

kërkim dhe alarme bazuar në vendndodhje; Softuerë për kërkimin dhe identifikimin e 

mundësive për punësim; Softuerë për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të 

kontaktuar përfaqësuesit e qeverisë; Softueri që ofron një vend tregu virtual; Softueri që 

ofron informacion mbi motin në bazë të vendndodhjes; Softuerë që ofron informacione, 

lidhet me ose transmeton lajme ose ngjarje aktuale; Softueri i kontrollit prindëror; Softuerë 

për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet njerëzve dhe platformave të 

inteligjencës artificiale (AI); Softuerë në natyrën e një aplikacioni mobil për krijimin, 

ndarjen, shpërndarjen dhe postimin e reklamave; Softuerë për reklamim të bazuar në gjeo-
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vendndodhjen dhe promovim të produkteve dhe shërbimeve; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për lejimin e rikthimit të të dhënave, ngarkimit, qasjes dhe 

menaxhimit; Softuerë për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim me imazhe, 

përmbajtje audio-vizuale dhe video, tekst dhe të dhëna të lidhura; Softuerë kompjuterik i 

shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjes, si dhe për 

nënshkrimin e përmbajtjes; Softuerë për organizimin e imazheve, videos dhe përmbajtjes 

audio-vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave; Softuerë për krijimin dhe 

menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Softuerë për 

ngarkimin, shkarkimin, transmetimin, arkivimin, transmetimin dhe ndarjen e imazheve, 

përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe tekstin dhe të dhënat e lidhura; Pajisjet per 

fotografik dhe video interaktive, gjegjësisht, kioskat për kryerjen, ngarkimin, redaktimin, 

printimin dhe ndarjen e imazheve dixhitale dhe videove; Softuerë që u mundëson 

individëve, grupeve, kompanive dhe brendeve të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet 

për qëllime marketingu; Softuerë për reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me 

komunitetet online; Softuerë për transmetimin e përmbajtjes argëtuese multimediale; 

Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për përdorim në zhvillimin e platformave 

të inteligjencës artificiale (AI), përkatësisht, robotëve, agjentëve virtuale dhe asistentëve 

virtuale; Softuerë për organizimin e  ngjarjeve; Softuerë kompjuterik, softuerë kompjuterik 

i shkarkueshëm dhe softuer i aplikacioneve mobile për përdorim ne dërgimin dhe marrjen 

dhe shfaqjen  e fotografive dhe videove te regjistruara dhe te shfaqura; Hardueri i realitet 

virtual te kompjuterëve; Hardueri i lojërave te realitet virtual të kompjuterëve; Softueri 

realitetit virtual për përdorim në krijimin e mundësive te kompjuterëve, konzollava te  

video lojërave, konzollave te video lojëra me dorë, kompjuterët tabletë, pajisjeve mobile, 

dhe telefonave celular për të ofruar përvojat e realitetit virtual; Softuerë për lojë 

kompjuterike për konzollat e lojërave në shtëpi; Pajisje periferike qe vishen për kompjuterë, 

kompjuterë tabletë, pajisje mobile dhe telefona celularë, përkatësisht, ekrane te montuara ne 

kokë qe konfigurohen; Softuerë kompjuterik; Harduer kompjuterik i realitetit te avancuar; 

Komplete dëgjimi te realitet virtual; Komplete dëgjimi te realitetit te avancuar; Syzet e 

realitetit virtual; Syza të realitetit te avancuar; Softuer i realitetit virtual për navigim ne një 

mjedisi të realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për navigim ne një mjedisi të 

realitetit te shtuar; Softueri i realitetit te shtuar për përdorim në  krijimin e mundësive për 

kompjuter, konzollave te video lojërave, konzollave te video lojërave me dorë, 

kompjuterëve tabletë, pajisjeve mobile dhe telefonave celularë për të ofruar përvojat e 

realitetit te shtuar; Komplete dëgjimi për lojëra të realitetit virtual; Komplete dëgjimi për 

lojëra të realitetit te shtuar; Kontrollorët me dorë te realitetit virtual; Kontrollorët me dorë te 

realitetit te shtuar; Programet e lojërave kompjuterike dhe video; Softueri i argëtimit 

interaktiv; Softuerë për njohjen e gjesteve; Sensorë për ndjekjen e lëvizjes për teknologjinë 

e realitetit virtual; Sensorë për ndjekjen e lëvizjes për teknologji të shtuar të realitetit; 

Softuerë kompjuterik për kontrollimin e funksionimit të pajisjeve audio dhe video; Pajisjet 

që transmetojnë mediat digjitale; Kufje veshi; kufje te telefonave; Softuerë për shfaqje te 

videove; Harduer për shfaqjen e videove, përkatësisht, drejtuesit e videove për videot me 

syza; Softuerë për navigim ne një mjedis të realitetit virtual; Softuerë për përdorim në 

krijimin e mundësive për kompjuterë, konzollave te video lojërave, konzollave te video 

lojërave me dorë, kompjuter tabletë, pajisje mobile, dhe telefonat celularë për të ofruar 

realitetin virtual dhe përvojat e realitetit të shtuar; Softuer te realitetit virtual për ndjekjen e 

objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; Softuerë për realitetin e 
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shtuar për ndjekjen e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; 

Softueri i realitetit virtual për përdoruesit që të përjetojnë vizualizim, manipulim dhe 

zhytjen në realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për përdoruesit që të përjetojnë 

vizualizim, manipulim dhe zhytjen ne realitetin e shtuar; Softueri i realitetit virtual për 

funksionimin e kufjeve të realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për funksionimin e 

kufjeve të realitetit të shtuar; Softuer i realitetit virtual për argëtim interaktiv; Programi i 

realitetit te realizuar për argëtim interaktiv; Kufjet; Softuerë për regjistrimin, ruajtjen, 

transmetimin, pranimin, shfaqjen dhe analizimin e të dhënave nga hardueri kompjuterik i 

veshur; Pajisjet kompjuterike të veshura, të përbëra kryesisht nga ekranet e softuerëve dhe 

ekraneve për lidhjen me kompjuterë, kompjuterë tabletë, pajisje mobile dhe telefona 

celularë për të mundësuar përvojat botërore ne realitetin virtual dhe realitetin e shtua; Syze 

për mundësimin e realitetit virtual, përvojat botërore te realitetit te shtuar; Softuerë për 

përdorim në krijimin dhe dizajnimin e realitetit virtual dhe programeve të realitetit te 

shtuar; Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) për softuer kompjuterik për 

zhvillimin e realitetit virtual dhe përvojave të realitetit te shtuar; Softuer dhe firmuer për 

programet e sistemit operativ; Sistemet operative kompjuterike; Softuerë për gjurmimin e 

lëvizjes ne, vizualizimin, manipulimin, shikimin dhe shfaqjen e përvojave të realitetit 

virtual dhe te shtuar; Softuerë, firmuer dhe harduer për përdorim në ndjekjen dhe njohjen 

vizuale, zanore, audio, lëvizje, sy dhe gjeste; Harduer dhe softuer kompjuterik për 

funksionimin e pajisjeve të sensorëve; Pajisjet elektronike të sensorëve, kamerat, 

projektorët dhe mikrofonat për zbulimin, kapjen dhe njohjen e gjesteve, fytyrës dhe zërit; 

Harduer dhe softuer kompjuterike për zbulimin e objekteve, gjesteve dhe komandave të 

përdoruesve; Softuer dhe firmuer për kontrollin, konfigurimin dhe menaxhimin e 

kontrollorëve; Softuer dhe firmuer për ti mundësuar pajisjeve elektronike për të ndarë të 

dhënat dhe për të komunikuar me njëri-tjetrin; Softuerë sistemit operativ te kompjuterit; 

Programet e drajvereve te softuerëve për pajisjet elektronike për t’ju mundësuar harduerit 

kompjuterik dhe pajisjeve elektronike për të komunikuar me njëri-tjetrin; kamera; bateritë; 

Ngarkuesit e baterive; kutitë (mbajtësit) e baterive; Pakot e baterive; Pajisjet e ngarkimit të 

energjisë dhe menaxhimit të energjisë për pajisjet elektronike mobile; portet e ngarkimit; 

Vendet për ngarkim (mbushje) për pajisje elektronike mobile; Ngarkuesit bazë për pajisjet 

mobile elektronike; Bankat e energjisë; Ngarkuesit e jashtëm; Kutite pa tel të ngarkimit; 

Pajisjet e rimbushjes së baterive elektrike, ne veçanti, bateritë e ringarkueshme dhe 

furnizuesit portabil mobil; Paketat e jashtme të baterive të ringarkueshme për përdorim me 

pajisje elektronike mobile; Ngarkues për bateritë; Adaptorët e rrymës; Adaptuesit elektrikë; 

Lidhësit elektrikë dhe elektronikë; Adaptorët e rrymës; Çanta dhe kutitë të përshtatura 

posaçërisht për pajisjet elektronike mobile; Çanta, çanta shpine dhe mbajtëset për pajisjet 

mobile elektronike; Kutitë për pajisjet mobile elektronike; Pllakat e fytyrës; Mbulesat dhe 

kutitë mbrojtëse  për pajisjet mobile elektronike; Mëngë mbrojtëse për pajisje elektronike 

mobile; Mbajtësit, kravatat, kapëset dhe kutitë bartëse te përshtatura posaçërisht për pajisjet 

elektronike mobile; Ngjitëse muri për montimin e pajisjeve mobile elektronike; Mbështetës 

për pajisje elektronike mobile; Mbajtësit për pajisjet mobile elektronike; Kontrollues nga 

distanca për pajisjet mobile elektronike; Kabllot dhe lidhëset te audio dhe altoparlantëve 

elektrik; Altoparlant te zërit; Stacionet e vendosjes për pajisjet mobile elektronike; 

Altoparlantët; Pjesët dhe pajisjet e kabllove elektronike; Kabllot elektrike; Kabllot e kyçjës; 

Kabllo për transmetimin e sinjalit optik; Kabllot e energjisë dhe lidhësit kabllorë; 

mikrofonat; Pranuesit e zërit; Transmetuesit e zërit; Pjesët periferike pa tela te kompjuterit; 
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Ekran i videos i montuar në kokë; Marrësit e sinjaleve elektronike; Marrësit  e videos; 

Transmetuesit dhe marrësit me valë për riprodhimin e zërit dhe sinjaleve; Sensorë elektrikë; 

Sensorë për monitorimin e lëvizjeve fizike; Softuerë për dërgimin dhe marrjen e mesazheve 

elektronike, grafikëve, imazheve, përmbajtje audio dhe audio vizuale nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Softuerë në natyrën e një aplikacioni mobil; Karta SIM; 

Softuerë për përpunimin e imazheve, grafikut, audios, videos dhe tekstit; Softuerë, 

përkatësisht, softuerë për mesazhe të menjëhershme, softuer për ndarjen e skedarëve, 

softuerë të komunikimit për shkëmbimin elektronik të të dhënave, audio, imazhe video dhe 

grafikë nëpërmjet rrjeteve kompjuterike, mobile, pa tel dhe të komunikimit; Softuerë për 

menaxhimin e informacionit personal dhe softuerin e sinkronizimit të të dhënave;  Softuerë 

për menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, duke bashkëvepruar me një komunitet 

virtual, dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, komente, reklama, komunikime dhe informacion 

i reklamimit te medias; Softuerë për shfaqjen dhe ndarjen a lokacionit te përdoruesit dhe 

gjetjen, vendndodhjen, dhe ndërveprimin me përdoruesit vendet tjera; Softuerë për 

përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Softueri i mesazheve; 

Softuerë për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe 

donacioneve; Softuerë për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime 

të donacioneve financiare; Softuerë për përdorim në lehtësimin e telefonatave, thirrjeve 

telefonike, mesazheve tekst, mesazheve të menjëhershme dhe shërbimeve të rrjeteve sociale 

në protokollit te zërit nëpërmes internetit (VOIP); Pajisjet e telekomunikacionit për ofrimin 

e qasjes së palës së tretë në dhe për të mundësuar transmetimin e të dhënave video dhe të 

zërit, rrjeteve globale të komunikimit, domethënë, terminaleve mobile dhe qasjen 

kompjuterike dhe telefonave mobil, stacioneve bazë të transmetuesit dhe pjesëve të radios 

pa tela, transmetuesve të të dhënave, përsëritësve te te dhënave, ruterëve dhe suiqave, 

qarqeve të transmetimit, qarqeve të integruara, harduerit kompjuterik, klientëve te lidhur 

mobil dhe serverëve, multiplekserëve, procesorëve të sinjalit digjital, procesorëve të sinjalit 

të radiofrekuencave, qarqeve të lëvizshme mobile, kontrollorëve elektrikë të trafikut ajror, 

kontrollorët elektrikë, portat e radios, antenat, komponentët e radios elektronike, softueri 

për aplikimet e telekomunikacionit, dhe rrjetet mobile kryesore që përmbajnë transmetues 

të të dhënave, rrjeta pa tela dhe porta për mbledhjen, transmetimin dhe menaxhimin e të 

dhënave, zërit dhe videove; Softuerë komunikimi dhe harduer i komunikimit kompjuterike  

për sigurimin e qasjes në internet. 

Klasa 35: Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; Ofrimi i shërbimeve te 

hulumtimit të tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në 

veçanti, planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e biznesit dhe 

reklamimit, ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e performancës së reklamave, 

për menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave 

reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i 

këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet që ofrojnë një 

shumëllojshmëri të gjerë të të mirave të konsumit të të tjerëve, kartat e dhuratave dhe 

shpërndarjen e mediave dixhitale, kompletet e kufjeve te realitet virtual dhe përmbajtje dhe 

të dhënat e realitetit virtual;  Ofrimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose 
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shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i 

biznesit; Shërbimet e punësimit dhe  rekrutimit; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes 

së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve 

globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike online 

dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e klasifikuar; Shërbimet e 

kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e certifikatave të kartës së 

dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose shërbime; Shërbime bamirësie, 

ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për shërbimet bamirëse, filantropike, 

vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet humanitare dhe ndarja e produktit 

kreativ te punës; Organizimi i panaireve dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit të 

softuerëve dhe harduereve për qëllime komerciale ose reklamuese; Shërbime të shoqatave 

që promovojnë interesat e profesionistëve dhe bizneseve në fushën e zhvillimit të 

aplikacioneve të softuerit mobil; Reklamimi dhe promovimi online i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; Shërbimet e konsulencës për marketing dhe 

reklamim; Shërbimet e hulumtimit të tregut; Reklamimi, marketingu dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet ofrimit të pajisjeve fotografike dhe video 

në ngjarje të veçanta; Ofrimi i lehtësirave online për transmetimin direkt te videos të 

ngjarjeve promovuese; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve të veçanta për qëllime 

komerciale, promovuese ose reklamuese; Reklamim përmes mediave elektronike; 

Organizimi, promovimi dhe realizimi i ekspozitave, ngjarjeve tregtare dhe ngjarjeve për 

qëllime biznesi; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve, panaireve, ekspozitave dhe 

konferencave për qëllime komerciale në argëtimin interaktiv, realitetin virtual, industrinë 

argëtuese te konsumit elektronikë dhe të video lojërave; Shërbimet e dyqaneve online me 

pakicë që paraqesin realitetin virtual dhe kompletet e dëgjimit të realitetit te shutar, 

lojërave, përmbajtjeve dhe mediave digjitale; Ofrimi i informacionit të telefonit në rrjet 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; Shërbimet e katalogut elektronik; Menaxhim i 

marrëdhënieve me konsumatorë; Asistenca ne biznes dhe shërbimet e konsulencës; Ofrimi i 

hapsirave në internet me komente përdoruesish lidhur me organizatat e biznesit, ofruesit e 

shërbimeve dhe burimet e tjera; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të 

tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, 

menaxhimi i kampanjës së reklamave, shërbimet e synimit, zbatimit dhe optimizimit; 

Hulumtimi i marketingut, përkatësisht, kërkimi dhe analiza e fushave të reklamave dhe 

preferencave të konsumatorëve; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet shpërndarjes së reklamave me video në internet; Shërbimet e reklamimit, 

përkatësisht, caktimin, ndjekjen dhe raportimin e reklamave për të tjerët; Përgatitja dhe 

realizimi i planeve dhe koncepteve të mediave dhe reklamave; Shpallja e reklamave, 

përkatësisht vendosja e reklamave në faqet e internetit për të tjerët; Shërbimet e reklamimit, 

domethënë, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; Menaxhimi i informacionit të 

biznesit, perkatesisht, raportimi i informacionit të biznesit dhe analitikes së biznesit në 

fushat e reklamimit dhe marketingut; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, 

funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit lidhur me aktivitetet e marketingut; Planifikimi i 

mediave dhe shërbimet e blerjes së medias; Konsultimi për brende; Dizajnimi i materialeve 

reklamuese për të tjerët; Ofrimi i direktoriumeve afariste në internet që përmbajnë 

restorante, bare, kinema, klube vallëzimi, muze, galeri arti dhe hapësira të tjera kulturore 

dhe sociale; Nxitja e interesit publik dhe ndërgjegjësimi për çështjet që përfshijnë qasjen në 

internet për popullsinë globale; Konsultimet e biznesit në fushën e telekomunikacionit; 
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Shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit për të mundësuar subjektet afariste, 

organizatat joqeveritare dhe organizatat jofitimprurëse për të zhvilluar, organizuar dhe 

administruar programet për të ofruar qasje më të madhe në rrjetet globale të komunikimit  

35  Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; Ofrimi i shërbimeve te hulumtimit të 

tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në veçanti, 

planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, 

ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e performancës së reklamave, për 

menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave 

reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i 

këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet që ofrojnë një 

shumëllojshmëri të gjerë të të mirave të konsumit të të tjerëve, kartat e dhuratave dhe 

shpërndarjen e mediave dixhitale, kompletet e kufjeve te realitet virtual dhe përmbajtje dhe 

të dhënat e realitetit virtual; Ofrimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose 

shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i 

biznesit; Shërbimet e punësimit dhe rekrutimit; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes së 

informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve 

globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike online 

dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e klasifikuar; Shërbimet e 

kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e certifikatave të kartës së 

dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose shërbime; Shërbime bamirësie, 

ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për shërbimet bamirëse, filantropike, 

vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet humanitare dhe ndarja e produktit 

kreativ te punës; Organizimi i panaireve dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit të 

softuerëve dhe harduereve për qëllime komerciale ose reklamuese; Shërbime të shoqatave 

që promovojnë interesat e profesionistëve dhe bizneseve në fushën e zhvillimit të 

aplikacioneve të softuerit mobil; Reklamimi dhe promovimi online i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; Shërbimet e konsulencës për marketing dhe 

reklamim; Shërbimet e hulumtimit të tregut; Reklamimi, marketingu dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet ofrimit të pajisjeve fotografike dhe video 

në ngjarje të veçanta; Ofrimi i lehtësirave online për transmetimin direkt te videos të 

ngjarjeve promovuese; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve të veçanta për qëllime 

komerciale, promovuese ose reklamuese; Reklamim përmes mediave elektronike; 

Organizimi, promovimi dhe realizimi i ekspozitave, ngjarjeve tregtare dhe ngjarjeve për 

qëllime biznesi; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve, panaireve, ekspozitave dhe 

konferencave për qëllime komerciale në argëtimin interaktiv, realitetin virtual, industrinë 

argëtuese te konsumit elektronikë dhe të video lojërave; Shërbimet e dyqaneve online me 

pakicë që paraqesin realitetin virtual dhe kompletet e dëgjimit të realitetit te shutar, 

lojërave, përmbajtjeve dhe mediave digjitale; Ofrimi i informacionit të telefonit në rrjet 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; Shërbimet e katalogut elektronik; Menaxhim i 

marrëdhënieve me konsumatorë; Asistenca ne biznes dhe shërbimet e konsulencës; Ofrimi i 

hapsirave në internet me komente përdoruesish lidhur me organizatat e biznesit, ofruesit e 

shërbimeve dhe burimet e tjera; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të 

tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, 
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menaxhimi i kampanjës së reklamave, shërbimet e synimit, zbatimit dhe optimizimit; 

Hulumtimi i marketingut, përkatësisht, kërkimi dhe analiza e fushave të reklamave dhe 

preferencave të konsumatorëve; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet shpërndarjes së reklamave me video në internet; Shërbimet e reklamimit, 

përkatësisht, caktimin, ndjekjen dhe raportimin e reklamave për të tjerët; Përgatitja dhe 

realizimi i planeve dhe koncepteve të mediave dhe reklamave; Shpallja e reklamave, 

përkatësisht vendosja e reklamave në faqet e internetit për të tjerët; Shërbimet e reklamimit, 

domethënë, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; Menaxhimi i informacionit të 

biznesit, perkatesisht, raportimi i informacionit të biznesit dhe analitikes së biznesit në 

fushat e reklamimit dhe marketingut; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, 

funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit lidhur me aktivitetet e marketingut; Planifikimi i 

mediave dhe shërbimet e blerjes së medias; Konsultimi për brende; Dizajnimi i materialeve 

reklamuese për të tjerët; Ofrimi i direktoriumeve afariste në internet që përmbajnë 

restorante, bare, kinema, klube vallëzimi, muze, galeri arti dhe hapësira të tjera kulturore 

dhe sociale; Nxitja e interesit publik dhe ndërgjegjësimi për çështjet që përfshijnë qasjen në 

internet për popullsinë globale; Konsultimet e biznesit në fushën e telekomunikacionit; 

Shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit për të mundësuar subjektet afariste, 

organizatat joqeveritare dhe organizatat jofitimprurëse për të zhvilluar, organizuar dhe 

administruar programet për të ofruar qasje më të madhe në rrjetet globale të komunikimit  

36  Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi e 

transaksioneve të sigurta tregtare dhe opsioneve të pagesës; Përpunimi elektronik dhe 

transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve; Shërbimet e përpunimit të 

transaksioneve te karta e kreditit, karta e debitit dhe karta e dhuratës; Shërbimet tregtare, 

përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Ofrimi i shërbimeve 

elektronike të pagesave mobile për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e përpunimit 

të pagesave; Shërbimet e transaksionit financiar; Lehtësimi dhe aranzhimi i financimit dhe 

shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Shërbimet bamirëse online për mbledhjen e 

fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare  

38  Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik të 

skedarëve dixhital të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e 

përdoruesve të internetit; Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi 

elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe 

informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të 

përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile 

dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes 

në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë 

nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e 

mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit 

audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e 

Protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e 

komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e 

rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale dhe takimeve; Shërbimet e shkëmbimit të fotove 

dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja (peer-to-peer), përkatësisht, transmetimi elektronik i 

skedarëve dixhitalë të fotografive, grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të 
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internetit; Shërbimet e rrjetës kompjuterike te telekomunikimit pajisja-te-pajisja, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i imazheve, grafikave dhe përmbajtja audio-vizuale 

dhe video, fotografive, videove, te dhënave, tekstit, mesazheve, reklamimit, komunikimet 

dhe informacionet e reklamimit ne media. Shërbimet e dhomave te bisedave për rrjetëzim 

social; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve video, audiovizuele dhe 

audiovizuele interaktive nëpërmjet internetit; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, 

shërbimet e transmetimit te përmbajtjes dhe te dhënave te realitetit virtual; Ofrimi i 

tabelave për buletine elektronike për transmetimin e mesazheve ndërmjet përdoruesve në 

fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e video konferencave; Ofrimi i shërbimeve 

mbështetëse teknike në lidhje me përdorimin e pajisjeve të komunikimit; Ofrimi i 

hapësirave dhe pajisjeve për video konferenca; Telekonferencë; Ofrimi i një forumi online 

të komunitetit për përdoruesit për të ndarë dhe transmetuar informacione, audio, video, 

lajme në kohë reale, përmbajtje argëtuese ose informacione, për të formuar komunitetet 

virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet sociale; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe te marrjes së të dhënave nëpërmjet rrjeteve të 

telekomunikacionit; Shërbimet e komunikimit të telefonisë mobile; Dërgimi i ueb 

mesazheve; Video telekonferencat; Shërbimet e mesazheve të çastit; Shkëmbimi elektronik 

i zërit, i të dhënave, i audios, i videove, i tekstit dhe i grafikut me qasje nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike dhe të telekomunikacionit; Transmetimi elektronik i koduar dhe shpërndarja e 

të dhënave të rikuperuara; Sigurimi i qasjes në rrjetet e telekomunikacionit dhe në internet; 

Lidhjet ne internet; Informacion rreth telekomunikacionit; Konsulencë në fushën e 

shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi i zërit, i të dhënave dhe 

dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit  

41  Shërbimet e argëtimit; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe 

në internet të përmbajtjes së përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, video, 

audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e ndarjes së 

fotografive dhe ndarjes së videove; Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, lehtësimin e shërbimeve te shume lojtar dhe një lojtar, për lojëra të 

luajtura nëpërmjet internetit ose rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i informacionit për lojërat 

kompjuterike në internet dhe video lojërat nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose të 

komunikimit; Organizimi dhe zhvillimi i garave dhe lehtësimi i ngjarjeve për video lojtarët 

dhe lojtarët e lojërave kompjuterike; Ofrimi i resurseve online për zhvilluesit e softuerëve; 

Programet e konkurrimit dhe nxitjes së shpërblimeve të dizajnuara për njohjen, shpërblimin 

dhe inkurajimin e individëve dhe grupeve që merren me vetë-përmirësim, vetë-përmbushje, 

shërbime bamirësie, filantropike, vullnetare, publike dhe të komunitetit dhe aktivitete 

humanitare dhe ndarjen e produktit kreativ të punës; Organizimi dhe sponsorizimi i 

programeve të konkursit dhe nxitjes për zhvilluesit e softuerëve; Botimi i materialeve 

edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, gazetave dhe botimeve elektronike; 

Shërbimet arsimore, në veçanti, organizimi dhe mbajtja e konferencave, kurseve, 

seminareve dhe trajnimeve në internet në fushat e reklamimit, marketingut, rrjeteve sociale, 

internetit dhe mediave sociale, si dhe shpërndarjen e materialit mësimor në lidhje me to; 

Revistat në internet, përkatësisht, ueb logjet (blogjet) që përmbajnë përmbajtje të definuara 

nga përdoruesi; Shërbimet argëtuese, në veçanti, ofrimi i lojërave të realitetit virtual, 

argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit virtual; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lojërave të realitetit të shtuara, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit të 

shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojëra të realitetit të përzier, argëtim 
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interaktiv dhe përmbajtje të realitetit të përzier; Ofrimi i një lojë kompjuterike për përdorim 

në rrjet nga përdoruesit e rrjetit; Ofrimi i lojërave të realitetit virtual në internet; Ofrimi i 

lojërave të realitetit të shtuara në internet; Ofrimi i lojërave të përziera në internet; 

Shërbimet argëtuese, përkatësisht, sigurimi i videove online; Organizimi i ekspozitave në 

fushën e argëtimit interaktiv, realitetit virtual, elektronikës të konsumit dhe industrive 

argëtuese video lojërave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizimi dhe mbajtja e 

konferencave arsimore; Organizimi i ekspozitave dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit 

të softuerit për qëllime edukimi; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi dhe mbajtja e 

konferencave dhe seminareve në fushën e inteligjencës artificiale dhe internetit të gjërave; 

Trajnim në fushën e projektimit, reklamimit dhe teknologjive të komunikimit; Trajnim në 

fushën e planifikimit të mediave strategjike në lidhje me reklamimin, marketingun dhe 

biznesin; Gazetat në internet, përkatësisht, blogjet që përfshijnë reklamat, marketingun dhe 

biznesin; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në internet në fushën 

e argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht botimi i botimeve elektronike për të tjerët; 

Dhënia me qira e kiosqeve të fotografisë dhe / ose videografisë për marrjen, ngarkimin, 

redaktimin dhe ndarjen e fotografive dhe videove; Shërbimet argëtuese, gjegjësisht, ofrimin 

e lehtësirave online për përmbajtjen e argëtimit për transmetimin e dhe transmetimin direkt 

të videove të ngjarjeve argëtuese; Organizimi i ekspozitave dhe konferencave direkte në 

fushat e kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesi dhe jo-komerciale; 

Ofrimi i lojërave online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit 

virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të realitetit virtual; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, sigurimin e lojërave të realitetit të shtuar, argëtimit interaktiv dhe 

përmbajtjes dhe përvojave të realitetit të shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojërave te realitetit të përzier, argëtime interaktive dhe përmbajtje dhe përvoja të realitetit 

të përzier. Shërbimet argëtuese, përkatësisht, rregullimi dhe zhvillimi i garave për 

inkurajimin e përdorimit dhe zhvillimit të argëtimit interaktiv, realitetit virtual, realitetit të 

shtuar, elektronikës të konsumit dhe softuerit dhe harduer për zbavitje të video lojërave; 

Organizimi i ekspozitave dhe evenimenteve për qëllime kulturore, arsimore ose argëtuese; 

Prodhimi i softuerit të video lojërave kompjuterike; Shërbime e arkadave se realitetit 

virtuale; Shërbime e arkadave se realitetit te shtuar; Shërbimet virtuale të realitetit virtual të 

ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; Shërbimet e lojës së realitetit shtuar të ofruara 

në internet nga një rrjet kompjuterik; Ofrimi i lojërave kompjuterike në internet dhe 

lojërave interaktive; Realizim i videove të realitetit te shtuar; Prodhimi i videove te realitetit 

virtual;  Prodhimi i softuerit të video lojërave kompjuterike; Ofrimi i softuerit te lojërave 

online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave interaktive; Shërbimet e 

prodhimit të softuerit argëtues multimedia; Shërbimet e prodhimit multimedial; Shërbimet 

argëtuese në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit dhe postproduktimit të përmbajtjeve 

argëtuese multimediale; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit të 

shtuar dhe përmbajtjes argëtuese interaktive; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

hapësirave te realitetit virtual në internet; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi  i 

hapësirave të realitetit të shtuar në internet; Ofrimi i informacionit të zbavitjes nga indekset 

e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet 

elektronike, bazat e të dhënave, grafika, imazhet fotografike dhe informatat audiovizuale, 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Organizimi, promovimi dhe realizimi i 

ekspozitave, shfaqjeve tregtare dhe ngjarjeve për qëllime biznesi; Ofrimi i informacionit 

për lojërat kompjuterike në internet dhe video lojërat nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose të 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

439 

 

komunikimit; Organizimi dhe zhvillimi i garave dhe lehtësimi i ngjarjeve për video lojtarët 

dhe lojtarë të lojërave kompjuterike; Organizimi i ekspozitave në fushën e argëtimit 

interaktiv, realitetit virtual, elektronikës të konsumit dhe industrive argëtuese të video 

lojërave për qëllime kulturore ose edukative, organizimin dhe realizimin e konferencave 

arsimore, organizimin e ekspozitave dhe ngjarjeve në fushën e zhvillimit të softuerit për 

qëllime edukimi; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të shkarkueshme rreth 

teknologjisë së realitetit virtual; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të 

shkarkueshme rreth teknologjisë së realitetit të shtuar; Edukimi; Ofrimi i trajnimit; 

Aktivitete sportive dhe kulturore; Shërbimet argëtuese dhe arsimore, përkatësisht, ofrimin e 

filmave jo të shkarkueshëm, emisioneve televizive, ueb-transmetimeve, audiovizive dhe 

multimedialeve nëpërmjet internetit, si dhe informacione, rishikime dhe rekomandime 

lidhur me filmat, shfaqjet televizive, ueb-transmetimet, veprat audiovizuale dhe 

multimedia; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në internet për 

përdorim arsimor, rekreativ dhe argëtues në fushën e argëtimit dhe në fushat e grupeve të 

interesit të mesëm, kolegjial, social dhe të komunitetit.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e regjistruar për të organizuar 

grupe, takime, dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe angazhimi në rrjetet sociale, 

biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, hostimin e hapsirave 

elektronike për të tjerët për organizimin dhe mbajtjen e takimeve, ngjarjeve dhe 

diskutimeve interaktive, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet 

kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe grupore elektronike të personalizuara 

ose uebfaqeve që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të dhëna; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i hapsirave në internet që 

paraqesin teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

paraqesin informacionin e rrjeteve sociale dhe të biznesit, për të transferuar dhe shpërndarë 

informacion të tillë në shumë hapsira të internetit, për t'u angazhuar në rrjetet sociale dhe 

për të menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve 

sociale, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, 

përmbajtjes dhe të dhënave; Shërbimet e ofruesve te shërbimit te aplikacionit (ASP), 

përkatësisht, aplikacionet e softuerëve për hostimin e te tjerëve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar krijimin, 

përpunimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, 

blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i mediave 

elektronike ose informacionit nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i 

një shërbimi online të rrjetit që u mundëson përdoruesve të transferojnë të dhënat e 

identitetit personal dhe të ndajnë të dhënat e identitetit personal me dhe midis shumë 

hapësirave online; Ofrimi i informacionit nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të 

dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të 

dhënave, grafika, mediat elektronike, imazhet dhe përmbajtjen audio vizuale, nëpërmjet 

rrjeteve të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i softuerit  jo te shkarkueshem te e-tregtisë 

për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të biznesit elektronik nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofruesit e shërbimeve të 

aplikacioneve që paraqesin softuerin e ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për të 
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lejuar përdoruesit, qe të kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global; Shërbimet e softuerëve si shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për 

dërgimin dhe pranimin e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe alarmeve dhe për 

lehtësimin e transaksioneve të biznesit elektronik ne internet dhe rrjetet e komunikimit; 

Ofrimi i softuerit për përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin,  

shpërndarjen dhe shërbimin e reklamimit për të tjerët; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve 

që përfshin softuerin e ndërfaqes se programimit të aplikacionit (API) për menaxhimin, 

përcjelljen, raportimin dhe matjen e planifikimit të medias, blerjen e medias dhe 

reklamimin e të tjerëve; Ofruesi i platformës për reklamim-blerje online, përkatësisht, 

ofrimi i programeve softuerike qe nuk shkarkohen për t’ju lejuar blerësve dhe shitësve 

reklamimin online për blerjen dhe shitjen e inventarit të reklamuar; Platforma si një 

shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike kompjuterike për përdorim në blerjen 

dhe shpërndarjen e reklamave; Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer 

për përdorim në blerjen, shitjen, dizajnimin, menaxhimin, përcjelljen, vlerësimin, 

optimizimin, shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamimit dhe 

marketingut online; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për 

përdorim në dizajnimin dhe menaxhimin e reklamave online dhe fushatave të marketingut; 

Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojërave kompjuterike dhe softuerit te video lojërave 

për përdorim me kompjuterë, te programit te video lojërave ne sistemet dhe rrjetet 

kompjuteriket; Zhvillimi i harduerit për përdorim në lidhje me lojërat multimediale 

elektronike dhe interaktive; Shërbimet elektronike dhe interaktive të zhvillimit të lojërave 

multimediale; Ofrimi i faqeve online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje te realitetit virtual, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit te shtuar, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit të përzier, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Dizajnimi, inxhinieringu, hulumtimi, zhvillimi dhe testimi i shërbimeve në fushën e 

zhvillimit të softuerit të aplikacioneve mobile që lidhen me përdorimin dhe funksionalitetin 

e hyperlinqeve; Konsultime teknike në fushën e zhvillimit të softuerit të aplikacioneve 

mobile që lidhen me përdorimin dhe funksionalitetin e hyperlinqeve; Ofrimi i softuerëve që 

mundësojnë zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit 

celular për pajisjet portative të kompjuterëve; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi 

dhe mbajtja e konferencave dhe seminareve në fushën e inteligjencës artificiale dhe 

internetit të gjërave; Ofrimi i shërbimeve të autentifikimit të përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on)  dhe teknologjisë softuerike për 

transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te autentifikimit të përdoruesit për 

transferimin elektronik të fondeve, kartelat e kreditit dhe debitit dhe transaksionet 

elektronik te çeqeve duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim dhe softuerike; Ofrimi i 

një ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi i softuerëve për 

përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që përmban 

softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i 

softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për përdorim në realizimin e 

mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes 

dhe të dhënave; Platforma si një shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

441 

 

kompjuterike për mesazhe elektronike dhe transmetim të imazheve audio, video, imazhe 

fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve 

elektronike; Shërbimet e hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i 

softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i 

aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen 

e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe 

bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të 

destinacionit; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe destinacionin; Ofrimi i softuerëve për 

rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te 

vendeve; Ofrimi i softuerit për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose të 

lehtësojë urdhërimin dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Ofrimi i një softueri të 

vetëdijshëm për gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve 

dhe ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të 

vetëdijshëm për vendndodhjen për të kërkuar, përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e 

mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; Ofrimi i softuerit për krijimin, menaxhimin 

dhe qasjen në grupe private të krijuara dhe të administruara nga përdoruesit brenda 

komuniteteve virtuale; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e pikave të 

interesit, ngjarjeve, monumenteve, mundësive të punësimit, argëtimit, ngjarjeve kulturore, 

tregjeve dhe ofertave; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për 

punësim; Ofrimi i softuerit për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar 

përfaqësuesit e qeverisë; Ofrimi i softuerit për ofrimin e një tregu virtual; Ofrimi i softuerit 

për sigurimin e informacionit të motit në bazë të vendndodhjes; Ofrimi i softuerit për 

sigurimin, lidhjen ose transmetimin e informacioneve të lajmeve ose ngjarjeve aktuale; 

Ofrimi i softuerit për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit midis njerëzve dhe 

platformave të inteligjencës artificiale (AI); Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndërveprimin dhe komunikimin midis 

njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Dizajnimi i realitetit të shtuar dhe 

efekteve të realitetit virtual për përdorim në modifikimin e fotografive, imazheve, videove 

dhe përmbajtjes audio-vizuale; Ofrimi i faqeve online që i japin përdoruesve mundësinë për 

të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit virtual; Ofrimi i 

faqeve online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe 

shpërndarë përmbajtje dhe të dhëna të realitetit të shtuar; Ofrimi i faqeve online që u japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje dhe të 

dhëna të realitetit te përzier; Ofruesi i platformës reklamuese për blerjen e videove online, 

perkatësisht, ofrimi i programeve softuerike që nuk mund të shkarkohen për lejimin e 

blerësve dhe shitësve të reklamave në internet për blerjen dhe shitjen e inventarit reklamues 

të videove; Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për përdorim 

në blerjen dhe shpërndarjen e reklamave; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për përdorim në blerjen, shitjen, ndjekjen, vlerësimin, optimizimin, 

shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamave dhe marketingut 

online; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për përdorim në 
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dizajnimin dhe menaxhimin e reklamave dhe fushatave të marketingut në internet; Ofrimi 

lehtësirave uebfaqet online që u jep përdoruesve mundësinë për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale dhe për të menaxhuar përmbajtjen e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin 

dhe menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Ofrimi i 

softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes audio, video dhe 

audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht grafikë, animacione, 

tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për shikimin dhe 

bashkëveprimin me një furnizim të mediave elektronike, përkatësisht, imazheve, 

përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, transmetimi i sinjalit video, komente, reklama, lajme 

dhe lidhje interneti; Ofrimi i softuerit për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të 

përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e përmbajtjes; Ofrimi i softuerit për organizimin e 

imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave;  

Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një komuniteti virtual për përdoruesit e 

regjistruar për të ndarë, shikuar, pajtuar dhe bashkëvepruar me imazhet, përmbajtjen audio-

vizuale dhe video dhe të dhënat dhe informacionet e lidhura; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përfshijnë softuer për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve 

të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama 

informacion; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përfshijnë softuer për rrjetëzimin 

social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe 

transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, 

tekst, mesazhe, reklama informacion e cila lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social, 

zhvillimin e aplikacioneve softuerike; Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet 

platforma softuerike për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, 

krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audiovizive 

dhe video, fotografi, video, fotografive, të dhënave, tekstit, mesazheve, reklamave,  

informacionet dhe komunikimet e reklamimin ne media; Dhënia me qira e softuerit që u jep 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë imazhe, video dhe 

përmbajtje audio-vizuale; Shërbimet kompjuterike, gjegjësisht, caktimin e përmbajtjeve dhe 

reklamave të përcaktuara nga përdoruesit online dhe krijimin e furnizimeve të mediave 

sociale; Ofrimi i softuerit për marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio, 

audio-vizuale dhe video; Ofrimi i softuerit për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, 

mundësimin e transmetimit dhe ndarjen e imazheve, përmbajtjen audio-vizuale dhe video 

dhe tekstin dhe të dhënat e lidhura; Ofrimi i softuerit për transmetimin e përmbajtjes 

multimediale argëtuese; Ofrimi i softuerit për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në internet 

për individë, grupe, kompani dhe brende; Ofrimi i softuerit për reklamuesit për të 

komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet online; Softueri asistent personal; Softueri i 

asistencës sociale; Ofrimi i lehtësirave në internet që permbajne përdorim të përkohshëm të 

softuerit qe nuk mund te shkarkohet për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, 

mesazheve të menjëhershme, alarme elektronike dhe lajmërime, fotografi, imazhe, grafikë, 

të dhëna, audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Softueri i e-tregtisë për t’ju lejuar përdoruesve të kryejnë transaksione të 

biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi për përdorim të përkohshëm të softuerëve 

kompjuterikë të pa shkarkueshëm për qasje, mbledhje, shfaqje, redaktim, lidhje, modifikim, 

organizim, etiketim, transmetim, ndarje, ruajtje, transmetim dhe përndryshe ofrimi i medias 

elektronike, fotografi, imazhe, grafikë, audio, video, përmbajtjes audio-vizuale, të dhënave 
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dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi ne përdorim të 

përkohshëm të softuerit kompjuterik që nuk mund të shkarkohen për t'u përdorur në 

lehtësimin e telefonatave, telefonatave, thirrjeve me video, mesazheve tekst, mesazhit 

elektronik, mesazhit të menjëhershëm dhe shërbimeve online të rrjeteve sociale në zërin 

nëpërmjet protokollit të zërit nëpërmjet internetit (VOIP), dhe shërbimet te rrjetëzimit 

social ne internet; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të aplikacioneve (ASP) që 

përmbajne softuer për të mundësuar ose lehtësuar thirrjet  e protokollit e zërit neper internet 

(VOIP), thirrjet telefonike, thirrjet me video, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, 

mesazhet e çastit  dhe shërbimet e rrjeteve sociale online; Shërbimet kompjuterike, 

përkatesisht, dhënia e informacionit në fushën e teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit për përdorim në marrjen 

dhe redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Ofruesi i shërbimit 

të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe 

redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Dizajnimi dhe zhvillimi 

i pajisjeve dhe softuerit të lojërave kompjuterike; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe 

softuerit të realitetit virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të 

përzier; Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe softuerëve të video lojërave; Ofrimi ne 

përdorim të përkohshëm të aplikacioneve softuerike që nuk mund të shkarkohen për 

rrjetëzimin social, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i përmbajtjes dhe të 

dhënave të realitetit virtual; Shërbimet kompjuterike në natyrën e ofrimit të faqeve online të 

personalizuara që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, profilet personale, realitetin virtual dhe përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit të 

shtuar; Shërbimet e programimit kompjuterik për krijimin e videove dhe lojërave të 

realitetit virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të shtuar; 

Zhvillimi i softuerit; Zhvillimi i softuerit multimedial interaktiv; Mirëmbajtja dhe riparimi i 

softuerit kompjuterik; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë që 

nuk mund të shkarkohen për transmetimin, ndarjen, marrjen, shkarkimin, shfaqjen, 

bashkëveprimin dhe transferimin e përmbajtjes, tekstit, punëve vizuele, veprave audio, 

veprave audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe punimeve 

elektronike; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i informacionit në fushën e 

teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e 

mbështetjes teknike, gjegjësisht, zgjidhjen e problemeve në natyrën e diagnostikimit të 

problemeve kompjuterike dhe harduerike; Shërbimet kompjuterike, domethënë, shërbimet e 

ofruesit te hostimit kloud; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit informatik të 

softuerit kloud të pashkarkueshem në internet për përdorim në ruajtjen elektronike të të 

dhënave; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit informatik të softuerit kloud të 

papërdorshëm në internet për aplikacione dhe mjedise virtuale të shtuara; Shërbimet e 

ndarjes së skedarëve, perkatësisht, ofrimin e lehtësive online për të tjerët duke ofruar 

teknologji që u mundëson përdoruesve të ngarkojnë dhe shkarkojnë skedarë elektronikë; 

Shërbimet kompjuterike, gjegjësisht, mbajtjen e objekteve elektronike për të tjerët për 

diskutime interaktive nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit jo të 

shkarkueshëm në internet; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve, përkatësisht, ofrimi 

mbajtja, menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të 

internetit dhe bazave të të dhënave në fushat e komunikimit me valë, qasjes së 

informacionit në celular dhe menaxhimit të largët të të dhënave për dërgimin pa tel të 

përmbajtjes në kompjuterë, laptopë dhe pajisjet mobile elektronike; Ofruesi i shërbimit të 
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aplikimit (ASP); Ofrimi i lehtësirave online që u japin përdoruesve mundësinë për të 

ngarkuar, modifikuar dhe ndarë audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të 

dhëna; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve dhe aplikacioneve jo të 

shkarkueshme në internet për mesazhe të menjëhershme, protokoll te zërit nëpër internet 

(VOIP), konferenca video dhe konferenca audio; Shërbimet kompjuterike, perkatësiht, 

krijimi i një komuniteti online për përdoruesit e regjistruar për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale; Shërbimet e enkriptimit të të dhënave; Transmetimi elektronik i koduar dhe 

shpërndarja e të dhënave të rikuperuara; Ofrimi i softuerit dhe aplikacioneve për 

menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Ofruesi i shërbimit të 

aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët 

(CRM); Sigurimi i shërbimeve të platformës softuerike online që u japin përdoruesve 

mundësinë për të postuar vlerësime, rishikime, referime dhe rekomandime në lidhje me 

bizneset, restorantet, ofruesit e shërbimeve, ngjarjet, shërbimet publike dhe agjencitë 

qeveritare; Shërbimet kompjuterike, në veçanti, ofruesit e shërbimeve të aplikacioneve që 

përfshijnë softuerin e programimit të aplikacioneve (API) për menaxhimin e marrëdhënieve 

të konsumatorëve (CRM);  Vendosja (hostimi) e përmbajtjes digjitale [realitetit virtual dhe 

realitetit të shtuar] në internet; Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe 

projektet që lidhen me to; Shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i menaxhimit nga largësia e pajisjeve nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike, rrjeteve pa tela ose internetit; Ofrimi i softuerit për lehtësimin dhe 

rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Ofrimi i softuerit 

për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime të donacioneve 

financiare.  

45  Shërbimet e prezantimit social, rrjetëzimit dhe takimeve;Ofrimi i qasjes në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushat e rrjetëzimit 

social, prezantimit social dhe takimeve;Ofrimi i informacionit në fushën e zhvillimit 

personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, bamirësisë, filantropike, vullnetare, 

shërbimet publike dhe te komunitetit, dhe aktiviteteve humanitare;Ofrimi i shërbimeve të 

portierëve për të tjerët, përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi 

i dërgesave, kryerja e aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për 

produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e 

nevojave individuale dhe dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike;Shërbimet 

online te rrjeteve sociale;Ofrimi i informacionit në formën e bazave të të dhënave që 

përmbajnë informacion në fushat e rrjetëzimit social dhe prezantimit social;Shërbimet e 

verifikimit të përdoruesve;Shërbimet e verifikimit të identifikimit;Shërbimet e verifikimit të 

identifikimit të biznesit;Shërbime ligjore.  
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(511) 9  Hardueri kompjuterik; Softuer për rrjetëzimin social dhe ndërveprim me 

komunitetet online; Veglat e zhvillimit të softuerit te kompjuterit; Softueri për përdorim si 

ndërfaqe e programimit të aplikacionit (API); Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve 

(API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për softuer që lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social dhe për 

rikthimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen dhe menaxhimin e të dhënave; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me një komunitet online; Softuerë për 

organizimin e ngjarjeve; Softuerë për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, 

tregimin e ndjenjave, komentimin, përfshirjen, transmetimin dhe ndarjen ose përndryshe 

ofrimi i medias elektronike ose informacionit nëpërmjet kompjuterit ne rrjetin e internet 

dhe të komunikimit; Softuerë për modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, 

audio, audio-vizuale dhe video përmbajtjeve dhe të dhënave; Softuerë për modifikimin e 

fotografive, imazheve dhe audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale me filtra dhe efektet 

te realitetit te shtuar (AR), gjegjësisht, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, 

etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, 

organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe 

informacione; Softuerë kompjuterik i shkarkueshëm te e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të 

kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Softuerë për dërgimin e mesazheve elektronike, lajmërimeve, njoftimeve dhe 

rikujtueseve; Softueri i motorëve të kërkimit; Kartelat për dhuratë të koduara magnetikisht; 

Softuerë për përdorim në krijimin, menaxhimin, matjen dhe shpërndarjen e reklamave të të 

tjerëve; Serveri i reklamës, përkatësisht, një kompjuter server për ruajtjen e reklamave dhe 

dërgimin e reklamave në ueb faqet e internetit; Softuer për lojërat e realitet  virtual; Softueri 

i lojërave te realitetit te shtuar; Softuer i lojës se realitetit te përzier; Harduer kompjuterik i 

lojës se realitetit te përzier Harduer kompjuterik i lojës se realitetit të shtuar; Harduer 

kompjuterik i lojës se realitetit te përzier; Pajisjet periferike kompjuterike; Softuer i 

realitetit virtual për përdorim në krijimin e mundësive për kompjuter, konzollat e video 

lojërave, konzollave te video lojërave me dorë, kompjuterë tabletë, pajisje mobile, dhe 

telefonat celular për të ofruar përvojat e realitetit virtual; Programe elektronike të lojërave 

për pajisjet me valë; Programe elektronike të lojërave për pajisjet elektronike me dorë; 

Programe elektronike të lojërave; Veshje periferike për kompjuterë, kompjuterë tabletë, 

pajisje mobile dhe telefona mobil; Softuer i realitetit virtual; Softueri i realitetit te realizuar; 

Softuerë të realitetit te përzier; Softuerë për video lojëra video; Programet interaktive të 

lojërave multimediale kompjuterike; Programet e shkarkueshme elektronike; Programe 

kompjuterike të lojërave; Kufje për përdorim me kompjuterë; Pajisje me lazer për qëllime 

jo mjekësore; Pajisje periferike; Softuerë për integrimin e të dhënave elektronike me 

mjedise reale të botës për qëllime argëtimi, edukimi, lojëra, komunikim dhe rrjetëzim 

social; Softuerë  për qasje dhe shikimin e tekstit, imazheve dhe të dhënave elektronike në 

lidhje me konferencat në fushën e zhvillimit të softuerit; Softuerë për të mundësuar 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit mobil për 

pajisjet komunikuese elektronik portative, ne veçanti, telefona celularë, telefona te mençur, 

kompjutera dore dhe kompjuterët tableta; Softuerë për konvertimin e gjuhës natyrale në 

komandat e ekzekutueshme të makinës; Softuerë, ne veçanti, një ndërfaqe interpretuese për 

lehtësimin e ndërveprimit midis njerëzve dhe makinave; Softueri asistent personal; Softueri 

i asistentë sociale; Veglat e zhvillimit te softuerit për tu mundësuar aplikacioneve softuerike 
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mobile qasjen ne shërbimet ne prapavijë, ne veçanti, ruajtjen e te dhënave, dërgimin e 

njoftimeve, dhe menaxhimin e përdoruesit; Softueri për shërbimet e hartës; Softuerë për 

planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Softuerë për 

hartografinë sociale dhe të destinacionit; Softuerë për të bërë rezervime dhe rezervime e 

vendeve; Softuerë për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Softuer i 

vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e vendeve; Softuerë 

për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit pa tela; Softuerë për të 

mundësuar qasjen, shfaqjen, redaktimin, lidhjen, ndarjen dhe përndryshe ofrimin e mediave 

dhe informacionit elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjetet e komunikimit; Softuerë, 

përkatësisht, një aplikacion që ofron funksionalitete të rrjeteve sociale; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe qasjen e grupeve brenda komuniteteve virtuale; Softuerë për 

kërkim dhe alarme bazuar në vendndodhje; Softuerë për kërkimin dhe identifikimin e 

mundësive për punësim; Softuerë për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të 

kontaktuar përfaqësuesit e qeverisë; Softueri që ofron një vend tregu virtual; Softueri që 

ofron informacion mbi motin në bazë të vendndodhjes; Softuerë që ofron informacione, 

lidhet me ose transmeton lajme ose ngjarje aktuale; Softueri i kontrollit prindëror; Softuerë 

për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet njerëzve dhe platformave të 

inteligjencës artificiale (AI); Softuerë në natyrën e një aplikacioni mobil për krijimin, 

ndarjen, shpërndarjen dhe postimin e reklamave; Softuerë për reklamim të bazuar në gjeo-

vendndodhjen dhe promovim të produkteve dhe shërbimeve; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për lejimin e rikthimit të të dhënave, ngarkimit, qasjes dhe 

menaxhimit; Softuerë për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim me imazhe, 

përmbajtje audio-vizuale dhe video, tekst dhe të dhëna të lidhura; Softuerë kompjuterik i 

shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjes, si dhe për 

nënshkrimin e përmbajtjes; Softuerë për organizimin e imazheve, videos dhe përmbajtjes 

audio-vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave; Softuerë për krijimin dhe 

menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Softuerë për 

ngarkimin, shkarkimin, transmetimin, arkivimin, transmetimin dhe ndarjen e imazheve, 

përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe tekstin dhe të dhënat e lidhura; Pajisjet per 

fotografik dhe video interaktive, gjegjësisht, kioskat për kryerjen, ngarkimin, redaktimin, 

printimin dhe ndarjen e imazheve dixhitale dhe videove; Softuerë që u mundëson 

individëve, grupeve, kompanive dhe brendeve të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet 

për qëllime marketingu; Softuerë për reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me 

komunitetet online; Softuerë për transmetimin e përmbajtjes argëtuese multimediale; 

Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për përdorim në zhvillimin e platformave 

të inteligjencës artificiale (AI), përkatësisht, robotëve, agjentëve virtuale dhe asistentëve 

virtuale; Softuerë për organizimin e  ngjarjeve; Softuerë kompjuterik, softuerë kompjuterik 

i shkarkueshëm dhe softuer i aplikacioneve mobile për përdorim ne dërgimin dhe marrjen 

dhe shfaqjen  e fotografive dhe videove te regjistruara dhe te shfaqura; Hardueri i realitet 

virtual te kompjuterëve; Hardueri i lojërave te realitet virtual të kompjuterëve; Softueri 

realitetit virtual për përdorim në krijimin e mundësive te kompjuterëve, konzollava te  

video lojërave, konzollave te video lojëra me dorë, kompjuterët tabletë, pajisjeve mobile, 

dhe telefonave celular për të ofruar përvojat e realitetit virtual; Softuerë për lojë 

kompjuterike për konzollat e lojërave në shtëpi; Pajisje periferike qe vishen për kompjuterë, 

kompjuterë tabletë, pajisje mobile dhe telefona celularë, përkatësisht, ekrane te montuara ne 

kokë qe konfigurohen; Softuerë kompjuterik; Harduer kompjuterik i realitetit te avancuar; 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

447 

 

Komplete dëgjimi te realitet virtual; Komplete dëgjimi te realitetit te avancuar; Syzet e 

realitetit virtual; Syza të realitetit te avancuar; Softuer i realitetit virtual për navigim ne një 

mjedisi të realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për navigim ne një mjedisi të 

realitetit te shtuar; Softueri i realitetit te shtuar për përdorim në  krijimin e mundësive për 

kompjuter, konzollave te video lojërave, konzollave te video lojërave me dorë, 

kompjuterëve tabletë, pajisjeve mobile dhe telefonave celularë për të ofruar përvojat e 

realitetit te shtuar; Komplete dëgjimi për lojëra të realitetit virtual; Komplete dëgjimi për 

lojëra të realitetit te shtuar; Kontrollorët me dorë te realitetit virtual; Kontrollorët me dorë te 

realitetit te shtuar; Programet e lojërave kompjuterike dhe video; Softueri i argëtimit 

interaktiv; Softuerë për njohjen e gjesteve; Sensorë për ndjekjen e lëvizjes për teknologjinë 

e realitetit virtual; Sensorë për ndjekjen e lëvizjes për teknologji të shtuar të realitetit; 

Softuerë kompjuterik për kontrollimin e funksionimit të pajisjeve audio dhe video; Pajisjet 

që transmetojnë mediat digjitale; Kufje veshi; kufje te telefonave; Softuerë për shfaqje te 

videove; Harduer për shfaqjen e videove, përkatësisht, drejtuesit e videove për videot me 

syza; Softuerë për navigim ne një mjedis të realitetit virtual; Softuerë për përdorim në 

krijimin e mundësive për kompjuterë, konzollave te video lojërave, konzollave te video 

lojërave me dorë, kompjuter tabletë, pajisje mobile, dhe telefonat celularë për të ofruar 

realitetin virtual dhe përvojat e realitetit të shtuar; Softuer te realitetit virtual për ndjekjen e 

objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; Softuerë për realitetin e 

shtuar për ndjekjen e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; 

Softueri i realitetit virtual për përdoruesit që të përjetojnë vizualizim, manipulim dhe 

zhytjen në realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për përdoruesit që të përjetojnë 

vizualizim, manipulim dhe zhytjen ne realitetin e shtuar; Softueri i realitetit virtual për 

funksionimin e kufjeve të realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për funksionimin e 

kufjeve të realitetit të shtuar; Softuer i realitetit virtual për argëtim interaktiv; Programi i 

realitetit te realizuar për argëtim interaktiv; Kufjet; Softuerë për regjistrimin, ruajtjen, 

transmetimin, pranimin, shfaqjen dhe analizimin e të dhënave nga hardueri kompjuterik i 

veshur; Pajisjet kompjuterike të veshura, të përbëra kryesisht nga ekranet e softuerëve dhe 

ekraneve për lidhjen me kompjuterë, kompjuterë tabletë, pajisje mobile dhe telefona 

celularë për të mundësuar përvojat botërore ne realitetin virtual dhe realitetin e shtua; Syze 

për mundësimin e realitetit virtual, përvojat botërore te realitetit te shtuar; Softuerë për 

përdorim në krijimin dhe dizajnimin e realitetit virtual dhe programeve të realitetit te 

shtuar; Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) për softuer kompjuterik për 

zhvillimin e realitetit virtual dhe përvojave të realitetit te shtuar; Softuer dhe firmuer për 

programet e sistemit operativ; Sistemet operative kompjuterike; Softuerë për gjurmimin e 

lëvizjes ne, vizualizimin, manipulimin, shikimin dhe shfaqjen e përvojave të realitetit 

virtual dhe te shtuar; Softuerë, firmuer dhe harduer për përdorim në ndjekjen dhe njohjen 

vizuale, zanore, audio, lëvizje, sy dhe gjeste; Harduer dhe softuer kompjuterik për 

funksionimin e pajisjeve të sensorëve; Pajisjet elektronike të sensorëve, kamerat, 

projektorët dhe mikrofonat për zbulimin, kapjen dhe njohjen e gjesteve, fytyrës dhe zërit; 

Harduer dhe softuer kompjuterike për zbulimin e objekteve, gjesteve dhe komandave të 

përdoruesve; Softuer dhe firmuer për kontrollin, konfigurimin dhe menaxhimin e 

kontrollorëve; Softuer dhe firmuer për ti mundësuar pajisjeve elektronike për të ndarë të 

dhënat dhe për të komunikuar me njëri-tjetrin; Softuerë sistemit operativ te kompjuterit; 

Programet e drajvereve te softuerëve për pajisjet elektronike për t’ju mundësuar harduerit 

kompjuterik dhe pajisjeve elektronike për të komunikuar me njëri-tjetrin; kamera; bateritë; 
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Ngarkuesit e baterive; kutitë (mbajtësit) e baterive; Pakot e baterive; Pajisjet e ngarkimit të 

energjisë dhe menaxhimit të energjisë për pajisjet elektronike mobile; portet e ngarkimit; 

Vendet për ngarkim (mbushje) për pajisje elektronike mobile; Ngarkuesit bazë për pajisjet 

mobile elektronike; Bankat e energjisë; Ngarkuesit e jashtëm; Kutite pa tel të ngarkimit; 

Pajisjet e rimbushjes së baterive elektrike, ne veçanti, bateritë e ringarkueshme dhe 

furnizuesit portabil mobil; Paketat e jashtme të baterive të ringarkueshme për përdorim me 

pajisje elektronike mobile; Ngarkues për bateritë; Adaptorët e rrymës; Adaptuesit elektrikë; 

Lidhësit elektrikë dhe elektronikë; Adaptorët e rrymës; Çanta dhe kutitë të përshtatura 

posaçërisht për pajisjet elektronike mobile; Çanta, çanta shpine dhe mbajtëset për pajisjet 

mobile elektronike; Kutitë për pajisjet mobile elektronike; Pllakat e fytyrës; Mbulesat dhe 

kutitë mbrojtëse  për pajisjet mobile elektronike; Mëngë mbrojtëse për pajisje elektronike 

mobile; Mbajtësit, kravatat, kapëset dhe kutitë bartëse te përshtatura posaçërisht për pajisjet 

elektronike mobile; Ngjitëse muri për montimin e pajisjeve mobile elektronike; Mbështetës 

për pajisje elektronike mobile; Mbajtësit për pajisjet mobile elektronike; Kontrollues nga 

distanca për pajisjet mobile elektronike; Kabllot dhe lidhëset te audio dhe altoparlantëve 

elektrik; Altoparlant te zërit; Stacionet e vendosjes për pajisjet mobile elektronike; 

Altoparlantët; Pjesët dhe pajisjet e kabllove elektronike; Kabllot elektrike; Kabllot e kyçjës; 

Kabllo për transmetimin e sinjalit optik; Kabllot e energjisë dhe lidhësit kabllorë; 

mikrofonat; Pranuesit e zërit; Transmetuesit e zërit; Pjesët periferike pa tela te kompjuterit; 

Ekran i videos i montuar në kokë; Marrësit e sinjaleve elektronike; Marrësit  e videos; 

Transmetuesit dhe marrësit me valë për riprodhimin e zërit dhe sinjaleve; Sensorë elektrikë; 

Sensorë për monitorimin e lëvizjeve fizike; Softuerë për dërgimin dhe marrjen e mesazheve 

elektronike, grafikëve, imazheve, përmbajtje audio dhe audio vizuale nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Softuerë në natyrën e një aplikacioni mobil; Karta SIM; 

Softuerë për përpunimin e imazheve, grafikut, audios, videos dhe tekstit; Softuerë, 

përkatësisht, softuerë për mesazhe të menjëhershme, softuer për ndarjen e skedarëve, 

softuerë të komunikimit për shkëmbimin elektronik të të dhënave, audio, imazhe video dhe 

grafikë nëpërmjet rrjeteve kompjuterike, mobile, pa tel dhe të komunikimit; Softuerë për 

menaxhimin e informacionit personal dhe softuerin e sinkronizimit të të dhënave;  Softuerë 

për menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, duke bashkëvepruar me një komunitet 

virtual, dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, komente, reklama, komunikime dhe informacion 

i reklamimit te medias; Softuerë për shfaqjen dhe ndarjen a lokacionit te përdoruesit dhe 

gjetjen, vendndodhjen, dhe ndërveprimin me përdoruesit vendet tjera; Softuerë për 

përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Softueri i mesazheve; 

Softuerë për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe 

donacioneve; Softuerë për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime 

të donacioneve financiare; Softuerë për përdorim në lehtësimin e telefonatave, thirrjeve 

telefonike, mesazheve tekst, mesazheve të menjëhershme dhe shërbimeve të rrjeteve sociale 

në protokollit te zërit nëpërmes internetit (VOIP); Pajisjet e telekomunikacionit për ofrimin 

e qasjes së palës së tretë në dhe për të mundësuar transmetimin e të dhënave video dhe të 

zërit, rrjeteve globale të komunikimit, domethënë, terminaleve mobile dhe qasjen 

kompjuterike dhe telefonave mobil, stacioneve bazë të transmetuesit dhe pjesëve të radios 

pa tela, transmetuesve të të dhënave, përsëritësve te te dhënave, ruterëve dhe suiqave, 

qarqeve të transmetimit, qarqeve të integruara, harduerit kompjuterik, klientëve te lidhur 

mobil dhe serverëve, multiplekserëve, procesorëve të sinjalit digjital, procesorëve të sinjalit 
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të radiofrekuencave, qarqeve të lëvizshme mobile, kontrollorëve elektrikë të trafikut ajror, 

kontrollorët elektrikë, portat e radios, antenat, komponentët e radios elektronike, softueri 

për aplikimet e telekomunikacionit, dhe rrjetet mobile kryesore që përmbajnë transmetues 

të të dhënave, rrjeta pa tela dhe porta për mbledhjen, transmetimin dhe menaxhimin e të 

dhënave, zërit dhe videove; Softuerë komunikimi dhe harduer i komunikimit kompjuterike  

për sigurimin e qasjes në internet.  

35  Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; Ofrimi i shërbimeve te hulumtimit të 

tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në veçanti, 

planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, 

ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e performancës së reklamave, për 

menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave 

reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i 

këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet që ofrojnë një 

shumëllojshmëri të gjerë të të mirave të konsumit të të tjerëve, kartat e dhuratave dhe 

shpërndarjen e mediave dixhitale, kompletet e kufjeve te realitet virtual dhe përmbajtje dhe 

të dhënat e realitetit virtual;  Ofrimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose 

shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i 

biznesit; Shërbimet e punësimit dhe  rekrutimit; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes 

së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve 

globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike online 

dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e klasifikuar; Shërbimet e 

kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e certifikatave të kartës së 

dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose shërbime; Shërbime bamirësie, 

ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për shërbimet bamirëse, filantropike, 

vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet humanitare dhe ndarja e produktit 

kreativ te punës; Organizimi i panaireve dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit të 

softuerëve dhe harduereve për qëllime komerciale ose reklamuese; Shërbime të shoqatave 

që promovojnë interesat e profesionistëve dhe bizneseve në fushën e zhvillimit të 

aplikacioneve të softuerit mobil; Reklamimi dhe promovimi online i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; Shërbimet e konsulencës për marketing dhe 

reklamim; Shërbimet e hulumtimit të tregut; Reklamimi, marketingu dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet ofrimit të pajisjeve fotografike dhe video 

në ngjarje të veçanta; Ofrimi i lehtësirave online për transmetimin direkt te videos të 

ngjarjeve promovuese; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve të veçanta për qëllime 

komerciale, promovuese ose reklamuese; Reklamim përmes mediave elektronike; 

Organizimi, promovimi dhe realizimi i ekspozitave, ngjarjeve tregtare dhe ngjarjeve për 

qëllime biznesi; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve, panaireve, ekspozitave dhe 

konferencave për qëllime komerciale në argëtimin interaktiv, realitetin virtual, industrinë 

argëtuese te konsumit elektronikë dhe të video lojërave; Shërbimet e dyqaneve online me 

pakicë që paraqesin realitetin virtual dhe kompletet e dëgjimit të realitetit te shutar, 

lojërave, përmbajtjeve dhe mediave digjitale; Ofrimi i informacionit të telefonit në rrjet 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; Shërbimet e katalogut elektronik; Menaxhim i 

marrëdhënieve me konsumatorë; Asistenca ne biznes dhe shërbimet e konsulencës; Ofrimi i 
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hapsirave në internet me komente përdoruesish lidhur me organizatat e biznesit, ofruesit e 

shërbimeve dhe burimet e tjera; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të 

tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, 

menaxhimi i kampanjës së reklamave, shërbimet e synimit, zbatimit dhe optimizimit; 

Hulumtimi i marketingut, përkatësisht, kërkimi dhe analiza e fushave të reklamave dhe 

preferencave të konsumatorëve; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet shpërndarjes së reklamave me video në internet; Shërbimet e reklamimit, 

përkatësisht, caktimin, ndjekjen dhe raportimin e reklamave për të tjerët; Përgatitja dhe 

realizimi i planeve dhe koncepteve të mediave dhe reklamave; Shpallja e reklamave, 

përkatësisht vendosja e reklamave në faqet e internetit për të tjerët; Shërbimet e reklamimit, 

domethënë, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; Menaxhimi i informacionit të 

biznesit, perkatesisht, raportimi i informacionit të biznesit dhe analitikes së biznesit në 

fushat e reklamimit dhe marketingut; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, 

funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit lidhur me aktivitetet e marketingut; Planifikimi i 

mediave dhe shërbimet e blerjes së medias; Konsultimi për brende; Dizajnimi i materialeve 

reklamuese për të tjerët; Ofrimi i direktoriumeve afariste në internet që përmbajnë 

restorante, bare, kinema, klube vallëzimi, muze, galeri arti dhe hapësira të tjera kulturore 

dhe sociale; Nxitja e interesit publik dhe ndërgjegjësimi për çështjet që përfshijnë qasjen në 

internet për popullsinë globale; Konsultimet e biznesit në fushën e telekomunikacionit; 

Shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit për të mundësuar subjektet afariste, 

organizatat joqeveritare dhe organizatat jofitimprurëse për të zhvilluar, organizuar dhe 

administruar programet për të ofruar qasje më të madhe në rrjetet globale të komunikimit  

36  Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi e 

transaksioneve të sigurta tregtare dhe opsioneve të pagesës; Përpunimi elektronik dhe 

transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve; Shërbimet e përpunimit të 

transaksioneve te karta e kreditit, karta e debitit dhe karta e dhuratës; Shërbimet tregtare, 

përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Ofrimi i shërbimeve 

elektronike të pagesave mobile për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e përpunimit 

të pagesave; Shërbimet e transaksionit financiar; Lehtësimi dhe aranzhimi i financimit dhe 

shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Shërbimet bamirëse online për mbledhjen e 

fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare  

38  Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik të 

skedarëve dixhital të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e 

përdoruesve të internetit;  Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi 

elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe 

informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të 

përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile 

dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes 

në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë 

nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e 

mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit 

audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e 

Protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e 

komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e 
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rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale dhe takimeve; Shërbimet e shkëmbimit të fotove 

dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja (peer-to-peer), përkatësisht, transmetimi elektronik i 

skedarëve dixhitalë të fotografive, grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të 

internetit; Shërbimet e rrjetës kompjuterike te telekomunikimit pajisja-te-pajisja, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i imazheve, grafikave dhe përmbajtja audio-vizuale 

dhe video, fotografive, videove, te dhënave, tekstit, mesazheve, reklamimit, komunikimet 

dhe informacionet e reklamimit ne media. Shërbimet e dhomave te bisedave për rrjetëzim 

social; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve video, audiovizuele dhe 

audiovizuele interaktive nëpërmjet internetit; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, 

shërbimet e transmetimit te përmbajtjes dhe te dhënave te realitetit virtual;  Ofrimi i 

tabelave për buletine elektronike për transmetimin e mesazheve ndërmjet përdoruesve në 

fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e video konferencave; Ofrimi i shërbimeve 

mbështetëse teknike në lidhje me përdorimin e pajisjeve të komunikimit; Ofrimi i 

hapësirave dhe pajisjeve për video konferenca; Telekonferencë; Ofrimi i një forumi online 

të komunitetit për përdoruesit për të ndarë dhe transmetuar informacione, audio, video, 

lajme në kohë reale, përmbajtje argëtuese ose informacione, për të formuar komunitetet 

virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet sociale; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe te marrjes së të dhënave nëpërmjet rrjeteve të 

telekomunikacionit; Shërbimet e komunikimit të telefonisë mobile; Dërgimi i ueb 

mesazheve; Video telekonferencat; Shërbimet e mesazheve të çastit; Shkëmbimi elektronik 

i zërit, i të dhënave, i audios, i videove, i tekstit dhe i grafikut me qasje nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike dhe të telekomunikacionit; Transmetimi elektronik i koduar dhe shpërndarja e 

të dhënave të rikuperuara; Sigurimi i qasjes në rrjetet e telekomunikacionit dhe në internet; 

Lidhjet ne internet; Informacion rreth telekomunikacionit; Konsulencë në fushën e 

shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi i zërit, i të dhënave dhe 

dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit  

41  Shërbimet e argëtimit; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe 

në internet të përmbajtjes së përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, video, 

audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e ndarjes së 

fotografive dhe ndarjes së videove; Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, lehtësimin e shërbimeve te shume lojtar dhe një lojtar, për lojëra të 

luajtura nëpërmjet internetit ose rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i informacionit për lojërat 

kompjuterike në internet dhe video lojërat nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose të 

komunikimit; Organizimi dhe zhvillimi i garave dhe lehtësimi i ngjarjeve për video lojtarët 

dhe lojtarët e lojërave kompjuterike; Ofrimi i resurseve online për zhvilluesit e softuerëve; 

Programet e konkurrimit dhe nxitjes së shpërblimeve të dizajnuara për njohjen, shpërblimin 

dhe inkurajimin e individëve dhe grupeve që merren me vetë-përmirësim, vetë-përmbushje, 

shërbime bamirësie, filantropike, vullnetare, publike dhe të komunitetit dhe aktivitete 

humanitare dhe ndarjen e produktit kreativ të punës; Organizimi dhe sponsorizimi i 

programeve të konkursit dhe nxitjes për zhvilluesit e softuerëve; Botimi i materialeve 

edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, gazetave dhe botimeve elektronike; 

Shërbimet arsimore, në veçanti, organizimi dhe mbajtja e konferencave, kurseve, 

seminareve dhe trajnimeve në internet në fushat e reklamimit, marketingut, rrjeteve sociale, 

internetit dhe mediave sociale, si dhe shpërndarjen e materialit mësimor në lidhje me to; 

Revistat në internet, përkatësisht, ueb logjet (blogjet) që përmbajnë përmbajtje të definuara 

nga përdoruesi; Shërbimet argëtuese, në veçanti, ofrimi i lojërave të realitetit virtual, 
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argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit virtual; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lojërave të realitetit të shtuara, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit të 

shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojëra të realitetit të përzier, argëtim 

interaktiv dhe përmbajtje të realitetit të përzier; Ofrimi i një lojë kompjuterike për përdorim 

në rrjet nga përdoruesit e rrjetit; Ofrimi i lojërave të realitetit virtual në internet; Ofrimi i 

lojërave të realitetit të shtuara në internet; Ofrimi i lojërave të përziera në internet; 

Shërbimet argëtuese, përkatësisht, sigurimi i videove online; Organizimi i ekspozitave në 

fushën e argëtimit interaktiv, realitetit virtual, elektronikës të konsumit dhe industrive 

argëtuese video lojërave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizimi dhe mbajtja e 

konferencave arsimore; Organizimi i ekspozitave dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit 

të softuerit për qëllime edukimi; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi dhe mbajtja e 

konferencave dhe seminareve në fushën e inteligjencës artificiale dhe internetit të gjërave; 

Trajnim në fushën e projektimit, reklamimit dhe teknologjive të komunikimit; Trajnim në 

fushën e planifikimit të mediave strategjike në lidhje me reklamimin, marketingun dhe 

biznesin; Gazetat në internet, përkatësisht, blogjet që përfshijnë reklamat, marketingun dhe 

biznesin; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në internet në fushën 

e argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht botimi i botimeve elektronike për të tjerët; 

Dhënia me qira e kiosqeve të fotografisë dhe / ose videografisë për marrjen, ngarkimin, 

redaktimin dhe ndarjen e fotografive dhe videove; Shërbimet argëtuese, gjegjësisht, ofrimin 

e lehtësirave online për përmbajtjen e argëtimit për transmetimin e dhe transmetimin direkt 

të videove të ngjarjeve argëtuese; Organizimi i ekspozitave dhe konferencave direkte në 

fushat e kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesi dhe jo-komerciale; 

Ofrimi i lojërave online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit 

virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të realitetit virtual; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, sigurimin e lojërave të realitetit të shtuar, argëtimit interaktiv dhe 

përmbajtjes dhe përvojave të realitetit të shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojërave te realitetit të përzier, argëtime interaktive dhe përmbajtje dhe përvoja të realitetit 

të përzier. Shërbimet argëtuese, përkatësisht, rregullimi dhe zhvillimi i garave për 

inkurajimin e përdorimit dhe zhvillimit të argëtimit interaktiv, realitetit virtual, realitetit të 

shtuar, elektronikës të konsumit dhe softuerit dhe harduer për zbavitje të video lojërave; 

Organizimi i ekspozitave dhe evenimenteve për qëllime kulturore, arsimore ose argëtuese; 

Prodhimi i softuerit të video lojërave kompjuterike; Shërbime e arkadave se realitetit 

virtuale; Shërbime e arkadave se realitetit te shtuar; Shërbimet virtuale të realitetit virtual të 

ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; Shërbimet e lojës së realitetit shtuar të ofruara 

në internet nga një rrjet kompjuterik; Ofrimi i lojërave kompjuterike në internet dhe 

lojërave interaktive; Realizim i videove të realitetit te shtuar; Prodhimi i videove te realitetit 

virtual;  Prodhimi i softuerit të video lojërave kompjuterike; Ofrimi i softuerit te lojërave 

online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave interaktive; Shërbimet e 

prodhimit të softuerit argëtues multimedia; Shërbimet e prodhimit multimedial; Shërbimet 

argëtuese në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit dhe postproduktimit të përmbajtjeve 

argëtuese multimediale; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit të 

shtuar dhe përmbajtjes argëtuese interaktive; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

hapësirave te realitetit virtual në internet; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi  i 

hapësirave të realitetit të shtuar në internet; Ofrimi i informacionit të zbavitjes nga indekset 

e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet 

elektronike, bazat e të dhënave, grafika, imazhet fotografike dhe informatat audiovizuale, 
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nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Organizimi, promovimi dhe realizimi i 

ekspozitave, shfaqjeve tregtare dhe ngjarjeve për qëllime biznesi; Ofrimi i informacionit 

për lojërat kompjuterike në internet dhe video lojërat nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose të 

komunikimit; Organizimi dhe zhvillimi i garave dhe lehtësimi i ngjarjeve për video lojtarët 

dhe lojtarë të lojërave kompjuterike; Organizimi i ekspozitave në fushën e argëtimit 

interaktiv, realitetit virtual, elektronikës të konsumit dhe industrive argëtuese të video 

lojërave për qëllime kulturore ose edukative, organizimin dhe realizimin e konferencave 

arsimore, organizimin e ekspozitave dhe ngjarjeve në fushën e zhvillimit të softuerit për 

qëllime edukimi; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të shkarkueshme rreth 

teknologjisë së realitetit virtual; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të 

shkarkueshme rreth teknologjisë së realitetit të shtuar; Edukimi; Ofrimi i trajnimit; 

Aktivitete sportive dhe kulturore; Shërbimet argëtuese dhe arsimore, përkatësisht, ofrimin e 

filmave jo të shkarkueshëm, emisioneve televizive, ueb-transmetimeve, audiovizive dhe 

multimedialeve nëpërmjet internetit, si dhe informacione, rishikime dhe rekomandime 

lidhur me filmat, shfaqjet televizive, ueb-transmetimet, veprat audiovizuale dhe 

multimedia; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në internet për 

përdorim arsimor, rekreativ dhe argëtues në fushën e argëtimit dhe në fushat e grupeve të 

interesit të mesëm, kolegjial, social dhe të komunitetit.  

42  Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e regjistruar për të organizuar 

grupe, takime, dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe angazhimi në rrjetet sociale, 

biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, hostimin e hapsirave 

elektronike për të tjerët për organizimin dhe mbajtjen e takimeve, ngjarjeve dhe 

diskutimeve interaktive, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet 

kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe grupore elektronike të personalizuara 

ose uebfaqeve që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të dhëna; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i hapsirave në internet që 

paraqesin teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

paraqesin informacionin e rrjeteve sociale dhe të biznesit, për të transferuar dhe shpërndarë 

informacion të tillë në shumë hapsira të internetit, për t'u angazhuar në rrjetet sociale dhe 

për të menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve 

sociale, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, 

përmbajtjes dhe të dhënave; Shërbimet e ofruesve te shërbimit te aplikacionit (ASP), 

përkatësisht, aplikacionet e softuerëve për hostimin e te tjerëve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar krijimin, 

përpunimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, 

blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i mediave 

elektronike ose informacionit nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i 

një shërbimi online të rrjetit që u mundëson përdoruesve të transferojnë të dhënat e 

identitetit personal dhe të ndajnë të dhënat e identitetit personal me dhe midis shumë 

hapësirave online; Ofrimi i informacionit nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të 

dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të 

dhënave, grafika, mediat elektronike, imazhet dhe përmbajtjen audio vizuale, nëpërmjet 

rrjeteve të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i softuerit  jo te shkarkueshem te e-tregtisë 
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për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të biznesit elektronik nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofruesit e shërbimeve të 

aplikacioneve që paraqesin softuerin e ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për të 

lejuar përdoruesit, qe të kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global; Shërbimet e softuerëve si shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për 

dërgimin dhe pranimin e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe alarmeve dhe për 

lehtësimin e transaksioneve të biznesit elektronik ne internet dhe rrjetet e komunikimit; 

Ofrimi i softuerit për përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin,  

shpërndarjen dhe shërbimin e reklamimit për të tjerët; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve 

që përfshin softuerin e ndërfaqes se programimit të aplikacionit (API) për menaxhimin, 

përcjelljen, raportimin dhe matjen e planifikimit të medias, blerjen e medias dhe 

reklamimin e të tjerëve; Ofruesi i platformës për reklamim-blerje online, përkatësisht, 

ofrimi i programeve softuerike qe nuk shkarkohen për t’ju lejuar blerësve dhe shitësve 

reklamimin online për blerjen dhe shitjen e inventarit të reklamuar; Platforma si një 

shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike kompjuterike për përdorim në blerjen 

dhe shpërndarjen e reklamave; Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer 

për përdorim në blerjen, shitjen, dizajnimin, menaxhimin, përcjelljen, vlerësimin, 

optimizimin, shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamimit dhe 

marketingut online; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për 

përdorim në dizajnimin dhe menaxhimin e reklamave online dhe fushatave të marketingut; 

Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojërave kompjuterike dhe softuerit te video lojërave 

për përdorim me kompjuterë, te programit te video lojërave ne sistemet dhe rrjetet 

kompjuteriket; Zhvillimi i harduerit për përdorim në lidhje me lojërat multimediale 

elektronike dhe interaktive; Shërbimet elektronike dhe interaktive të zhvillimit të lojërave 

multimediale; Ofrimi i faqeve online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje te realitetit virtual, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit te shtuar, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit të përzier, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Dizajnimi, inxhinieringu, hulumtimi, zhvillimi dhe testimi i shërbimeve në fushën e 

zhvillimit të softuerit të aplikacioneve mobile që lidhen me përdorimin dhe funksionalitetin 

e hyperlinqeve; Konsultime teknike në fushën e zhvillimit të softuerit të aplikacioneve 

mobile që lidhen me përdorimin dhe funksionalitetin e hyperlinqeve; Ofrimi i softuerëve që 

mundësojnë zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit 

celular për pajisjet portative të kompjuterëve; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi 

dhe mbajtja e konferencave dhe seminareve në fushën e inteligjencës artificiale dhe 

internetit të gjërave; Ofrimi i shërbimeve të autentifikimit të përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on)  dhe teknologjisë softuerike për 

transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te autentifikimit të përdoruesit për 

transferimin elektronik të fondeve, kartelat e kreditit dhe debitit dhe transaksionet 

elektronik te çeqeve duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim dhe softuerike; Ofrimi i 

një ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi i softuerëve për 

përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që përmban 

softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i 
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softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për përdorim në realizimin e 

mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes 

dhe të dhënave; Platforma si një shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike 

kompjuterike për mesazhe elektronike dhe transmetim të imazheve audio, video, imazhe 

fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve 

elektronike; Shërbimet e hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i 

softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i 

aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen 

e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe 

bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të 

destinacionit; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe destinacionin; Ofrimi i softuerëve për 

rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te 

vendeve; Ofrimi i softuerit për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose të 

lehtësojë urdhërimin dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Ofrimi i një softueri të 

vetëdijshëm për gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve 

dhe ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të 

vetëdijshëm për vendndodhjen për të kërkuar, përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e 

mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; Ofrimi i softuerit për krijimin, menaxhimin 

dhe qasjen në grupe private të krijuara dhe të administruara nga përdoruesit brenda 

komuniteteve virtuale; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e pikave të 

interesit, ngjarjeve, monumenteve, mundësive të punësimit, argëtimit, ngjarjeve kulturore, 

tregjeve dhe ofertave; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për 

punësim; Ofrimi i softuerit për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar 

përfaqësuesit e qeverisë; Ofrimi i softuerit për ofrimin e një tregu virtual; Ofrimi i softuerit 

për sigurimin e informacionit të motit në bazë të vendndodhjes; Ofrimi i softuerit për 

sigurimin, lidhjen ose transmetimin e informacioneve të lajmeve ose ngjarjeve aktuale; 

Ofrimi i softuerit për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit midis njerëzve dhe 

platformave të inteligjencës artificiale (AI); Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndërveprimin dhe komunikimin midis 

njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Dizajnimi i realitetit të shtuar dhe 

efekteve të realitetit virtual për përdorim në modifikimin e fotografive, imazheve, videove 

dhe përmbajtjes audio-vizuale; Ofrimi i faqeve online që i japin përdoruesve mundësinë për 

të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit virtual; Ofrimi i 

faqeve online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe 

shpërndarë përmbajtje dhe të dhëna të realitetit të shtuar; Ofrimi i faqeve online që u japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje dhe të 

dhëna të realitetit te përzier; Ofruesi i platformës reklamuese për blerjen e videove online, 

perkatësisht, ofrimi i programeve softuerike që nuk mund të shkarkohen për lejimin e 

blerësve dhe shitësve të reklamave në internet për blerjen dhe shitjen e inventarit reklamues 

të videove; Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për përdorim 

në blerjen dhe shpërndarjen e reklamave; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 
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përmban softuer për përdorim në blerjen, shitjen, ndjekjen, vlerësimin, optimizimin, 

shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamave dhe marketingut 

online; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për përdorim në 

dizajnimin dhe menaxhimin e reklamave dhe fushatave të marketingut në internet; Ofrimi 

lehtësirave uebfaqet online që u jep përdoruesve mundësinë për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale dhe për të menaxhuar përmbajtjen e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin 

dhe menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Ofrimi i 

softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes audio, video dhe 

audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht grafikë, animacione, 

tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për shikimin dhe 

bashkëveprimin me një furnizim të mediave elektronike, përkatësisht, imazheve, 

përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, transmetimi i sinjalit video, komente, reklama, lajme 

dhe lidhje interneti; Ofrimi i softuerit për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të 

përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e përmbajtjes; Ofrimi i softuerit për organizimin e 

imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave;  

Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një komuniteti virtual për përdoruesit e 

regjistruar për të ndarë, shikuar, pajtuar dhe bashkëvepruar me imazhet, përmbajtjen audio-

vizuale dhe video dhe të dhënat dhe informacionet e lidhura; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përfshijnë softuer për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve 

të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama 

informacion; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përfshijnë softuer për rrjetëzimin 

social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe 

transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, 

tekst, mesazhe, reklama informacion e cila lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social, 

zhvillimin e aplikacioneve softuerike; Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet 

platforma softuerike për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, 

krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audiovizive 

dhe video, fotografi, video, fotografive, të dhënave, tekstit, mesazheve, reklamave,  

informacionet dhe komunikimet e reklamimin ne media; Dhënia me qira e softuerit që u jep 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë imazhe, video dhe 

përmbajtje audio-vizuale; Shërbimet kompjuterike, gjegjësisht, caktimin e përmbajtjeve dhe 

reklamave të përcaktuara nga përdoruesit online dhe krijimin e furnizimeve të mediave 

sociale; Ofrimi i softuerit për marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio, 

audio-vizuale dhe video; Ofrimi i softuerit për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, 

mundësimin e transmetimit dhe ndarjen e imazheve, përmbajtjen audio-vizuale dhe video 

dhe tekstin dhe të dhënat e lidhura; Ofrimi i softuerit për transmetimin e përmbajtjes 

multimediale argëtuese; Ofrimi i softuerit për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në internet 

për individë, grupe, kompani dhe brende; Ofrimi i softuerit për reklamuesit për të 

komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet online; Softueri asistent personal; Softueri i 

asistencës sociale; Ofrimi i lehtësirave në internet që permbajne përdorim të përkohshëm të 

softuerit qe nuk mund te shkarkohet për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, 

mesazheve të menjëhershme, alarme elektronike dhe lajmërime, fotografi, imazhe, grafikë, 

të dhëna, audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Softueri i e-tregtisë për t’ju lejuar përdoruesve të kryejnë transaksione të 

biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi për përdorim të përkohshëm të softuerëve 
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kompjuterikë të pa shkarkueshëm për qasje, mbledhje, shfaqje, redaktim, lidhje, modifikim, 

organizim, etiketim, transmetim, ndarje, ruajtje, transmetim dhe përndryshe ofrimi i medias 

elektronike, fotografi, imazhe, grafikë, audio, video, përmbajtjes audio-vizuale, të dhënave 

dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi ne përdorim të 

përkohshëm të softuerit kompjuterik që nuk mund të shkarkohen për t'u përdorur në 

lehtësimin e telefonatave, telefonatave, thirrjeve me video, mesazheve tekst, mesazhit 

elektronik, mesazhit të menjëhershëm dhe shërbimeve online të rrjeteve sociale në zërin 

nëpërmjet protokollit të zërit nëpërmjet internetit (VOIP), dhe shërbimet te rrjetëzimit 

social ne internet; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të aplikacioneve (ASP) që 

përmbajne softuer për të mundësuar ose lehtësuar thirrjet  e protokollit e zërit neper internet 

(VOIP), thirrjet telefonike, thirrjet me video, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, 

mesazhet e çastit  dhe shërbimet e rrjeteve sociale online; Shërbimet kompjuterike, 

përkatesisht, dhënia e informacionit në fushën e teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit për përdorim në marrjen 

dhe redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Ofruesi i shërbimit 

të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe 

redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Dizajnimi dhe zhvillimi 

i pajisjeve dhe softuerit të lojërave kompjuterike; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe 

softuerit të realitetit virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të 

përzier; Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe softuerëve të video lojërave; Ofrimi ne 

përdorim të përkohshëm të aplikacioneve softuerike që nuk mund të shkarkohen për 

rrjetëzimin social, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i përmbajtjes dhe të 

dhënave të realitetit virtual; Shërbimet kompjuterike në natyrën e ofrimit të faqeve online të 

personalizuara që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, profilet personale, realitetin virtual dhe përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit të 

shtuar; Shërbimet e programimit kompjuterik për krijimin e videove dhe lojërave të 

realitetit virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të shtuar; 

Zhvillimi i softuerit; Zhvillimi i softuerit multimedial interaktiv; Mirëmbajtja dhe riparimi i 

softuerit kompjuterik; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë që 

nuk mund të shkarkohen për transmetimin, ndarjen, marrjen, shkarkimin, shfaqjen, 

bashkëveprimin dhe transferimin e përmbajtjes, tekstit, punëve vizuele, veprave audio, 

veprave audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe punimeve 

elektronike; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i informacionit në fushën e 

teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e 

mbështetjes teknike, gjegjësisht, zgjidhjen e problemeve në natyrën e diagnostikimit të 

problemeve kompjuterike dhe harduerike; Shërbimet kompjuterike, domethënë, shërbimet e 

ofruesit te hostimit kloud; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit informatik të 

softuerit kloud të pashkarkueshem në internet për përdorim në ruajtjen elektronike të të 

dhënave; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit informatik të softuerit kloud të 

papërdorshëm në internet për aplikacione dhe mjedise virtuale të shtuara; Shërbimet e 

ndarjes së skedarëve, perkatësisht, ofrimin e lehtësive online për të tjerët duke ofruar 

teknologji që u mundëson përdoruesve të ngarkojnë dhe shkarkojnë skedarë elektronikë; 

Shërbimet kompjuterike, gjegjësisht, mbajtjen e objekteve elektronike për të tjerët për 

diskutime interaktive nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit jo të 

shkarkueshëm në internet; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve, përkatësisht, ofrimi 

mbajtja, menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të 
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internetit dhe bazave të të dhënave në fushat e komunikimit me valë, qasjes së 

informacionit në celular dhe menaxhimit të largët të të dhënave për dërgimin pa tel të 

përmbajtjes në kompjuterë, laptopë dhe pajisjet mobile elektronike; Ofruesi i shërbimit të 

aplikimit (ASP); Ofrimi i lehtësirave online që u japin përdoruesve mundësinë për të 

ngarkuar, modifikuar dhe ndarë audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të 

dhëna; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve dhe aplikacioneve jo të 

shkarkueshme në internet për mesazhe të menjëhershme, protokoll te zërit nëpër internet 

(VOIP), konferenca video dhe konferenca audio; Shërbimet kompjuterike, perkatësiht, 

krijimi i një komuniteti online për përdoruesit e regjistruar për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale; Shërbimet e enkriptimit të të dhënave; Transmetimi elektronik i koduar dhe 

shpërndarja e të dhënave të rikuperuara; Ofrimi i softuerit dhe aplikacioneve për 

menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Ofruesi i shërbimit të 

aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët 

(CRM); Sigurimi i shërbimeve të platformës softuerike online që u japin përdoruesve 

mundësinë për të postuar vlerësime, rishikime, referime dhe rekomandime në lidhje me 

bizneset, restorantet, ofruesit e shërbimeve, ngjarjet, shërbimet publike dhe agjencitë 

qeveritare; Shërbimet kompjuterike, në veçanti, ofruesit e shërbimeve të aplikacioneve që 

përfshijnë softuerin e programimit të aplikacioneve (API) për menaxhimin e marrëdhënieve 

të konsumatorëve (CRM);  Vendosja (hostimi) e përmbajtjes digjitale [realitetit virtual dhe 

realitetit të shtuar] në internet; Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe 

projektet që lidhen me to; Shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i menaxhimit nga largësia e pajisjeve nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike, rrjeteve pa tela ose internetit; Ofrimi i softuerit për lehtësimin dhe 

rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Ofrimi i softuerit 

për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime të donacioneve 

financiare.  

45  Shërbimet e prezantimit social, rrjetëzimit dhe takimeve; Ofrimi i qasjes në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushat e rrjetëzimit 

social, prezantimit social dhe takimeve; Ofrimi i informacionit në fushën e zhvillimit 

personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, bamirësisë, filantropike, vullnetare, 

shërbimet publike dhe te komunitetit, dhe aktiviteteve humanitare; Ofrimi i shërbimeve të 

portierëve për të tjerët, përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi 

i dërgesave, kryerja e aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për 

produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e 

nevojave individuale dhe dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike; Shërbimet 

online te rrjeteve sociale; Ofrimi i informacionit në formën e bazave të të dhënave që 

përmbajnë informacion në fushat e rrjetëzimit social dhe prezantimit social; Shërbimet e 

verifikimit të përdoruesve; Shërbimet e verifikimit të identifikimit; Shërbimet e verifikimit 

të identifikimit të biznesit; Shërbime ligjore.  
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(210) KS/M/ 2018/115 

(220) 29/01/2018 

(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA 

(TERUMO CORPORATION) 

of 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 

Tokyo, JP 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 10  biberon (cuclla) për foshnje;pelena mbështjellëse;mbathje;këpucë;thasë të akullt 

për qëllime mjekësore;pajisje mjekësore mbrojtëse te gishtave (për qëllime 

mjekësore);aparatura dhe instrumente mjekësore;shiringa për qëllime mjekësore;gjilpëra 

për qëllime mjekësore;matës temperature (termometër) për qëllime 

mjekësore;kateter;pajisje ndihmëse për qëllime mjekësore;pompa për qëllime 

mjekësore;dorashka për qëllime mjekësore;urinare (enë);krevate;aparate dhe instrumente 

dentare;aparate dhe instrumente veterinare;aparate dhe instrumente kirurgjike;gjymtyrë 

artificiale, sy, dhëmb;artikuj ortopedik;material për qepje;pajisje ndihmëse terapeutike të 

përshtatura për persona me invaliditet;aparate  masazhi, artikuj dhe pajisje për foshnje.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/116 

(220) 29/01/2018 

(731) Stonecastle Vinyards and Vinery 

Bernjaka p.n., Rahovec, KS 

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

(540)  CASTLE 

 

 
     

 

(511) 33  Pije alkoolike.  

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

pakicë e pijeve alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/119 

(220) 30/01/2018 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KELZORVI 

 

 
     

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 
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gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/120 

(220) 30/01/2018 

(731) Advertising Studio D-Line Sh.p.k 

Rr. Shefqet Shkupi-1., 10000 Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e bardhë, Ngjyra e kuqe 

(740)  Gresa Kadriu Rr. Shefqet Shkupi-1., 

10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamë;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/121 

(220) 30/01/2018 

(731) VM3 Sh.p.k Rr. Shefqet Shkupi-1., 

10000 Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e bardhë, Ngjyra e kaltër 

(740)  Gresa Kadriu, Rr. Shefqet Shkupi-1., 

10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Reklamë;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/122 

(220) 31/01/2018 

(731) ZER ZEYTINCILIK TARIM 

URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI  Incilipinar Mahallesi, 

Gazimuhtarpasa Bulvari, Doktorlar Sitesi C 

Blok, Kat:3, Daire:306, Sehitkamil - 

Gaziantep, TR 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Kafe dhe pije te akullta (ftohta) nga kafëja. 

Çaj  dhe çaj i akullt. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/123 

(220) 31/01/2018 

(731) ATLAS FILTRI S.R.L. Via Pierobon 

32 35010 LIMENA (PD), IT 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparate per filtrimin e ujit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/124 

(220) 31/01/2018 

(731) “IT Market” SH.P.K. Sheshi Mis.Edit 

Durham Sol -1 Hy.-1 Nr.4, KS 

(740)  Veton Sahiti  Anton Cetta 5a, Kati 1 
 

(540)  10TOUCH 

 

 
     

 

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

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

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët: 

- Bojë (Printer —); 

- Bojë printer; 

- Bojë [toner] për fotokopjues; 

- Fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe —); 

- Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe fotokopjues ; 

- Printera dhe fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për —)  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi: 

- Hardware kompjuterash (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparim i —); 

- Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i mekanizmave dhe pajisjeve të zyrës  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve: 

- Këshillim në fushën e hardëare-ve të komjuterave; 

- Programe kompjuterike (Instalimi i —); 

- Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —); 

- Këshillim (Program kompjuterash —). 
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(210) KS/M/ 2018/125 

(220) 31/01/2018 

(731) “IT Market” SH.P.K Sheshi Mis.Edit 

Durham Sol -1 Hy.-1 Nr.4, KS 

(740)  Veton Sahiti  Anton Cetta 5a, Kati 1 
 

(540)  IT MARKET 

 

 
     

 

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

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

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët: 

- Bojë (Printer —); 

- Bojë printer; 

- Bojë [toner] për fotokopjues; 

- Fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe —); 

- Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe fotokopjues ; 

- Printera dhe fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për —)  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi: 

- Hardware kompjuterash (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparim i —); 

- Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i mekanizmave dhe pajisjeve të zyrës  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve: 

- Këshillim në fushën e hardëare-ve të komjuterave; 

- Programe kompjuterike (Instalimi i —); 

- Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —); 

- Këshillim (Program kompjuterash —). 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/126 

(220) 31/01/2018 

(731) “IT Market” SH.P.K 

Sheshi Mis.Edit Durham Sol -1 Hy.-1 Nr.4, 

KS 

(591) E Kuqe 

(740)  Veton Sahiti  Anton Cetta 5a, Kati 1 
 

(540)  

 

 

     

 

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

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 
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bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët: 

- Bojë (Printer —); 

- Bojë printer; 

- Bojë [toner] për fotokopjues; 

- Fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe —); 

- Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe fotokopjues ; 

- Printera dhe fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për —)  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi: 

- Hardware kompjuterash (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparim i —); 

- Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i mekanizmave dhe pajisjeve të zyrës  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve: 

- Këshillim në fushën e hardëare-ve të komjuterave;- Programe kompjuterike 

(Instalimi i —);- Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —);- Këshillim 

(Program kompjuterash —).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/127 

(220) 31/01/2018 

(731) “IT Market” SH.P.K 

Sheshi Mis.Edit Durham Sol -1 Hy.-1 Nr.4, 

KS 

(591) E Kuqe 

(740)  Veton Sahiti Anton Cetta 5a, Kati 1 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët: 

- Bojë (Printer —); 

- Bojë printer; 

- Bojë [toner] për fotokopjues; 

- Fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe —); 

- Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe fotokopjues ; 

- Printera dhe fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për —)  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi: 

- Hardware kompjuterash (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparim i —); 

- Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i mekanizmave dhe pajisjeve të zyrës  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve: 

- Këshillim në fushën e hardëare-ve të komjuterave;- Programe kompjuterike 

(Instalimi i —);- Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —);- Këshillim 

(Program kompjuterash —).  
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(210) KS/M/ 2018/128 

(220) 01/02/2018 

(731) No Ordinary Designer Label Limited, 

trading as Ted Baker The Ugly Brown 

Building, 6a St Pancras Way, London, NW1 

0TB, UK 

 (740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)  TED BAKER 

 

 
     

 

(511) 9  Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli [mbikqyrje], të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; Aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; Aparatura për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; Bartës magnetik të 

dhënash, disqe për regjistrim të zërit; Disqe kompaktë, dvd-i dhe mjete të tjera regjistrimi 

dixhitalë; Mekanizma për aparatura që punojnë me monedhë; Regjistrues të parave të thata, 

makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash,kompjutera; Programe kompjuterikë; 

Aparatura për fikje zjarri; ora [pajisje për regjistrim të kohës]; kronometër [pajisje për 

regjistrim të kohës]; botime elektronike; botime të shkarkueshme; aplikime për tableta dhe 

telefona inteligjentë; syze inteligjente; kufje inteligjente që futen në vesh; kufje që futen në 

vesh; zinxhirë për gjyslykë dhe syze dielli; syze me kapëse; skeletë për gjyslykë dhe syze 

diellit; rripa për syze dielli; instrumenta për matje kohe; syze dielli; gjyslykë; veshje për sy; 

këllëf për gjyslykë, zinxhirë dhe skeletë për gjyslykë; streha; lente; helmeta mbrojtëse; ora 

që komunikojnë të dhëna me telefonat inteligjentë; ora inteligjente; ora dore me aparat 

GPS; ora llogaritëse; bizhu intiligjente; programe kompjuterikë të shkarkueshëm; programe 

kompjuterikë për grumbullimin, korrigjimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, 

ruajtjen dhe shpërndarjen e të dhënave dhe informacionit; programe kompjuterikë që bëjnë 

të mundur ngarkimin, shkarkimin, qasjen, dërgimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, 

transferim e të dhënave nga Interneti në kohë reale, lidhjen, shpërndarjen ose përndryshe 

ofrimin e mediave elektronike ose informacionit nëpërmjet rrjeteve kompjuterikë dhe të 

komunikimit; progarme kompjuterikë për riprodhimin, përpunimin dhe transferimin nga 

Interneti në kohë reale të përmbajtjes audio, video dhe multimediale; programe 

kompjuterike për kontrollin e veprimit të pajisjeve audio dhe video për shikimin, kërkimin 

dhe/ose ekzekutimin e përmbajtjes audio, video, të televizionit, të filmave, fotografive dhe 

imazheve të tjera dixhitale dhe multimediale të tjera; programe kompjuterike komunikimi; 

programe kompjuterikë aplikimi; aplikimi për programe kompjuterikë; programme 

kompjuterikë ndërveprues; programe kompjuterikë të postës elektronike dhe mesazheve; 

pajisje periferike kompjuterike; aparatua dhe instrumenta dixhitalë; pajsije elektronike 

dixhitale për regjistrimin, organizimin, transmetimin, marrjen, manipulimin, ekzekutimin 

dhe rishikimin, e skedarëve të tekstit, të të dhënave, të figurave, audio dhe video; programe 

kompjuterikë për qasjen, shfletimin dhe kërkimin në linjë të bazave të të dhënave në 

Internet; botime elektronike (të shkarkueshme); pajisje elektronike dixhitale të lëvizëshme 

për dërgim dhe marrje të thirrjeve telefonike, dhe mesazheve SMS dhe MMS, mesazheve të 

çastit, fakseve, postës elektronike, dhe të dhënave të tjera dixhitale; pajisje elektronike 

dixhitale që mbahen në dorë për dërgim dhe marrje të thirrjeve telefonike, mesazheve SMS 
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dhe MMS, mesazheve të çastit, fakseve, postës elektronike, dhe të dhënave të tjera 

dixhitale; aparatura telekomunikacioni të lëvizëshme; botime elektronike të shkarkueshme 

(të shkarkueshme); këllëfë për telefona celularë; këllëfë për tablet, laptopë, kompjutera, 

smartfonë, aparte MP3 dhe pajisje fotografike; mbajtësa për telefona celularë; kufje; 

altorpalantë audio; programe kompjuterikë aplikacioni; DVD-i; CD-i; aparate MP3; aparate 

fotografikë; magnetë; aparate satelitorë; televizorë; aparate video; telefona; shkopa për të 

bërë vet-fotografim; monitorues bebesh; alarmë bebesh; monitorues video për bebe; tablet 

elektronikë; ora inteligjente; skedarë muldimedialë të shkarkueshëm; dizenjo elektronike të 

shkarkueshme; fotografi të shkarkueshme; skedarë dixhitalë të shkarkueshëm; programe 

kompjuterikë të shkarkueshëm; skedarë imazhi të shkarkueshëm; foto dixhitale të 

shkarkueshme; printera; printera inteligjentë; programe kompjuterikë aplikimi për njohjen e 

figurës; programe kompjuterike aplikimi për njohjen e zërit; programe komupjuterike për 

grumbullimin, analizimin, raportimin, dhe ofrimin e reagimeve nga individët; programe 

kompjuterike aplikimi për njohjen e inteligjencës artificiale; programe kompjuterike 

aplikimi që ofrojnë alarme njoftimi tek përdoruesit e kompjuterave, tabletave dhe 

telefonave celularë; programe kompjuterikë për përdorim në menaxhimin dhe kontrollin në 

linjë të shërbimive të dyqaneve të shitjes me pakicë programe kompjuterikë për përdorim 

në menaxhimin dhe kontrollin në linjë të shërbimeve të dyqaneve të shitjes me pakicë, duke 

përfshirë një bazë të dhënash produkti të kërkueshëm, hollësi mbi produktin, kontroll 

elektronik nga vet klienti, përpunim të pagesës, dhe përpunim të porosisë elektronike; 

programe kompjuterikë të figurës; pjesë dhe pajisje për të gjithë mallrat e sipërpërmendur.  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure; Gëzofë dhe lëkura kafshësh; Çanta dhe valixhe; Çadra dhe 

çadra dielli; Bastunë; Kamzhikë, parzmore dhe takëme kuajsh; Qafore, zinxhirë dhe veshje 

për kafshë; çanta; valixhe, çanta për udhëtim, çanta për kohë të lirë; çanta sporti; çantë 

udhëtimi me dorezë dhe rrip për shpatull; çanta për mbarjtje; çanta shpine; çanta të vogla 

për të mbajtur sendet e nevojshme për të kaluar natën; çanta dore; çanta për psonisje; çanta 

për në shpatull; çanta për gra për evenimente; çanta për kostum; çanta për bizhu; çanta për 

mjete tualeti dhe kozmetike; këllëfë për kravata; valixhe të vogla; çanta për dokumenta; 

kuleta; këllëfë për karta krediti; këllëfë çelësash; portofolë; valixhe të vogla lëkure; çanta të 

vogla shpine për eskursionistë; kuti për kapele; lidhësa lëkure; çanta për vegla muzikore; 

çanta të vogla me rrip krahu për libra ose veshje; valixhe me rrota; çanta psonisje me rrota; 

çanta gjahtarësh; gëzofë; çanta shpine për mbartje fëmijësh; çanta mbështetëse të veshura 

nga të rritur për të mbajtur fëmijë në gjoks; çantë kanavace ose najloni e mbështetur nga një 

kornizë e fortë për t’u mbajtur në shpinë; veshje për kafshë shoqëruese; qafore për kafshë 

shoqëruese; udhëzuesa për kafshë shoqëruese; veshje për kafshë; çanta dushi për mbartje të 

artikujve të tualetit; çanta makjazhi të shitura bosh; pjesë dhe pajisje për të gjithë mallrat e 

sipërpërmendur.  

25  Veshje, veshje për këmbë, veshje për kokë;veshje për burra;veshje për gra;veshje për 

fëmijë;shami koke;veshje plazhi;këpucë plazhi;breza;çanta mesi për para;grykashka (jo prej 

letre);artikuj veshje për gra që mbulojnë trupin nga qafa në bel;pjesë të sipërme të këpucëve 

me qafa;këpucë me qafa;këpucë lëkure;këpucë kamoshi;këpucë 

kanavace;gjimbajtëse;jelekë grash;kësula;bereta;shallra;kësula 

dushi;mantele;jaka;korse;mansheta;jaka të ndashme;fustane;veshore;këllëfë gëzofi për 

mbajtje ngrohtë të këmbëve;pajisje për mosrrëshqitje për veshje të këmbëve;këllëfë për 

këpucë;taka për këpucë;dorashka;rrobdshambër;këpucë gjysma;kapele;kapele prej 

letre;shirita për në kokë;taka;kapuçë;veshje direkt për këmbë dhe kofsha;tabanë të 
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brendshëm këpuce;xhaketa;fanella të thurura me mëngë të gjata;veshje për gra pa mëngë 

dhe jakë;veshje trikotazhe;bluza grash;triko të thurura;këpucë me lidhëse;pajë e fëmijës së 

porsalindur;veshje prej imitimesh të lëkurës;veshje lëkure;streçe;veshje të thurura nga nyja 

e këmbës deri në gju;veshje të brendshme të gatshme;vello;maska për gjumë;dorashka me 

veçim vetëm të gishtit të madh;këllëfë gëzofi për duar;kollare;kravata;veshje për ambient të 

jashtëm;pardesy;brekë;veshje prej letre;xhupa të trashë me kapuç;kostume loje për gra dhe 

fëmijë;kapele me streh;pelerina;peliçe;veshje të holla poshtë fustanit ose fundit;shami 

zbukuri për xhaketë;xhepa për veshje;ponço;pulovra;pizhama;veshje të gatshme;rroba 

banjoje;sandale;veshje grash e Azisë së Jugut;saronga;shallra;sargi;mbrojtëse veshje nga 

djersa;pjesë e përparme e ekspozuar e një këmishe;këmisha;këpucë;këmisha me mëngë të 

shkurtra;funde;pantofla;këmisha të brendshme grash;çorape;tabanë për këpucë/sandale;aski 

çorapesh grash;çorape grash;kostume;kostume plazhi;triko;bluza me mëngë të 

shkurtra;geta;toga;kapele cilindrike;tirantë për pantollona;pantollona;brekë të gjata 

meshkujsh për t’u larë;çallma;mbathje;veshje të brendshme;veshje direkt për këmbë dhe 

kofsha;veshje të brendshme grash;uniforma;pjesë të sipërme këpucësh;perçe;jelek poshtë 

xhakete/jelekë;veshje për fëmijë një-pjesëshe për gjum;veshje për gjum;veshje një-pjesëshe 

që nuk mbulon këmbë dhe krah;bluza;xhupa me kapuç;krahëza;kostume;kostume të 

pazakontë ose zbavitës të veshur me një ngjarje shoqërore;dekolte për veshje;pulovër pa 

jakë;veshje noti;xhinse;atlete;veshje për çiklizëm;veshje sportive;veshje sporti për 

këmbë;kapele sporti;pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërm.  

35  Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; organizim, operim 

dhe mbikqyrje të skemave të besnikërisë dhe skemave nxitëse; organizim, operim dhe 

mbikqyrje të skemave nxitëse të shitjeve; administrim dhe mbikqyrje në linjë të një 

skemave të zbritjeve, ofertave të veçanta dhe kuponave dhuratë; shërbime të kartës së 

besnikërisë; shërbime publiciteti, marketingu dhe promovimi; përhapje të materialeve të 

publicitetit dhe promocionalë; shërbime publiciteti me postën direkte; publicitet në linjë në 

një rrjet kompjuterik; kërkime tregu dhe shërbime marketingu; shërbime publiciteti dhe 

marketingu të ofruara nëpërmjet blogimit; prodhim të filmave publicitarë; informacion 

biznesi; shërbime këshillimore për menaxhim biznesi; menaxhim të skedarëve të 

kompjuterizuar; përpilim, analiza dhe  rikthim të informacionit dhe të dhënave; përpilim 

dhe rregullim të informacionit statistikor; shërbime të krahasimit të çmimeve; shërbime të 

analizës së çmimeve; përpilim dhe ofrim të çmimeve, karakteristikave dhe informacionit të 

përshtatshëm në lidhje me mallra dhe shërbime; përhapje të informacionit statistikor; 

menaxhim të një dyqani të shitjes me pakicë dhe ose supermarketi; dhënie me qira të 

hapësirës publicitare; prezantim të mallrave në mjediset e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë; marrëdhënie me publikun; informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët; promovim shitjesh për të tjerët; rregullim vitrinash; shpërndarje mostrash; 

ujdisje të abonimeve në gazeta për të tjerët; dhënie me qira të makinave automatike të 

shitjes; mbajtje llogarish; administrim tregtar të licencave të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; përgatitje të listë-pagesave; shitje me pakicë dhe shërbime në linjë të shitjes me 

pakicë të lidhur me shitjet e artikujve jo-mjeksorë të tualetit, vajrave aromatikë terapie, 

artikujve kozmetikë, makjazhe, eau de toilette dhe eau de Cologne, përgatitje për kujdes të 

thonjve, larguesa të erës së kafshëve shoqëruese, përgatitje për rruajtje, qirinjë, takëme, 

brisqe, piskatore, sete manikyri, sete pedikyri, aparatura elektrike për stilim të flokut, orëve 

[pajisje për regjistrim të kohës], botime elektronike, programe kompjuterikë, syze dielli, 

mbrojtëse për sy, bizhu inteligjente, këllëfë për tablet, këllëfë për pajisje elektronike 
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[domethënë, telefona celularë, tabletë, laptopë, kompjutera, telefonë inteligjentë, aparatura 

MP3 dhe pajisje fotografike], kufje dhe altoparlantë, programe kompjuterikë aplikimi, 

aparatura dhe instrumenta ndriçimi, drita elektrike zbukurimi, drita leximi, tharëse flokësh, 

artikuj bizhuterie, gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar, instrumenta horologjikë dhe 

kronometrikë, butona manshete, kuti për bizhu, statuja prej metalesh të çmuar dhe aliazhesh 

prej metali të çmuar, bizhu për kafshë shoqëruese, varëse çelësash dhe zinxhirë çelësash, 

letër dhe kartonë, materiale të shtypur, artikuj shkrimi, albumë, kupona dhuratash, qafore 

për kafshë, udhëzuesa për kafshë shoqëruese, veshje për kafshë, çanta, çanta tualeti dhe 

kozmetike, portofolë, kuti për kapele, lidhëse lëkure, këllëfë për kravatë, portofolë, pllaka 

dyshemeje [jo prej metali], mobilje, pasqyra, korniza për pikturë, shtretër për kafshë 

shtëpiake, enë dhe vazo për qëllime shtëpiake apo kuzhinë, krëhëra dhe sfungjerë, 

qelqurina, porcelan dhe artikuj prej argjile, aplikuesa për produkte kozmetikë, artikuj 

porcelani, artikuj poçerie, furça për rroba, tundës kokteili, enë për pije, kuti kursimi si 

derrkuc, spraj parfumi [sprucator], çanta për larje [të pajisura], tasa për të ngrënë dhe pirë 

kafshët shtëpiake, artikuj tekstili dhe zëvendësuesish tekstili, shtroje për krevat, peshqirë, 

shtroje për tavolinë, batanije, batanije për kafshë shtëpiake, veshje, veshje për këmbë, 

veshje për kokë, bluza me mëngë të shkurtra pa jaka, funde dhe fustane, kostume, 

pantollona, xhaketa, dantella dhe qëndisje, zbukurime për flokë, karfica zbukurimi 

[aksesorë veshjesh], pulla ngjitëse me ngrohje për zbukurim të artikujve prej tekstili, 

sixhade, qilimë, udhëza, letra muri, shtroja për të bërë joga, shtroja për ushqim të kafshëve 

shoqëruese, lojra, lodra dhe gjëra për të luajtur, lojra me borde, pasha për ushtrime, lodra 

dhe gjëra për të luajtuar për kafshë shoqëruese, artikuj të rinj për mbrëmje dhe zbukurime të 

pemës së Krishtlindjeve; Shërbime informacioni, këshillimi dhe kunsulence në lidhje me të 

sipërpërmendurit.  
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esenciale, 

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.“  

4  Vajra industriale; yndyra industriale; lubrifikante; karburante (përfshirë edhe lëndë 

djegëse për motor); përbërje pluhur thithëse; përbërje lagëse të pluhurit; përbërje për lidhjen 

e pluhurit; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor); ndriçues; qirinjë për 

ndriçim; fitila për ndriçim.“  

6  “Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, minerale; material metalik për ndërtimtari; 

ndërtesa të transportueshme nga metali; kabllo dhe tela jo-elektrik nga metalet e 

zakonshme; paisje të vogla nga metali; kontejnerë nga metali për magazinim dhe 
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transportim; kasaforta; tabela njoftimi nga metali; pllaka regjistrimi nga metali; mbyllëse 

metali për shishe; kabllo metali.“  

7  “Vegla makinash; motorë (përpos për mjeteve për lëvizje në tokë); pjesë për motorë, të 

përfshirë në klasën 7; filtra (pjesë të motorëve);  kopllungje dhe komponente transmisioni 

(përpor për mjetet për lëvizje në tokë); makina bujqësore të ndryshme nga ato që veprojnë 

me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike për blerje.“  

8  “Vegla dhe instrumente dore, që operojnë me dorë; mjete që operojnë më dorë për 

përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, në ndërtimin e makinave, aparateve dhe 

automjeteve, dhe në inxhinieri strukturore; enë për ngrënie (thikë, pirunjë dhe lugë); armë 

anësore; brisqe.“  

9  “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin ose 

reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe incizuese; 

makina për përpunimin e të dhënave; bartës të të dhënave të pajisur me programe; kompakt 

disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse; kompjuterë; softuer kompjuterik; 

aparate për fikjen e zjarrit; softuer për lojra kompjuterike; kartela krediti; lexues kartelash 

për kartela krediti; telefona mobil, këllëfe për telefona mobil, bartës të përshtatur për 

telefona mobil, pajisje për përdorim pa-duash të telefonave mobil, bateri për telefona mobil; 

këllëfe të përshtatura për kompjuterë dhe tablet kompjuterë; pajisje diagnostifikuese për 

automjete; sisteme navigacioni për automjete; bateri; akumulatorë për automjete; mbushës 

të baterive; kabllo, të përfshirë në klasën 9; kabllo mbushëse; mbështjellëse për kabllo, 

rripa për kabllo; priza (elektrike); adapter (elektrikë), adapter për priza elektrike; syze, syze 

dielli, këllëfe për syza dhe syza dielli; veshje mbrojtëse kundër zjarrit për vozitës garish, në 

veçanti dorëza, këpucë, veshje mbuluese njëpjesëshe; helmeta, mbulesa koke mbrojtëse për 

sport; pajisje elektronike, gjegjësisht pajisje navigimi.“  

11  “Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; pikë drita për përdorim në automjete; ndriçues 

LED; ndriçime fluoreshente; komplete të ndriçimeve zbukuruese.“  

12  “Automjete, në veçanti automjete me motor dhe automjete elektrike; aparate për lëvizje 

në tokë, ajër apo ujë; motorë për automjete tokësore; pjesë dhe aksesorë të automjeteve me 

motor dhe automjeteve elektrike, të përfshira në klasën 12.“  

14  “Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose 

të flakura në metale të çmuara, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj 

argjendarie, gurë të çmuar; gurë gjysëm të çmuar, rruaza dhe metale të çmuara si dhe 

imitime të tyre; monedha; tallon; vepra arti nga metalet e çmura; ora muri, ora dore dhe 

instrumente tjera kronometrike si dhe pjesë të tyre; unaza për çelsa, zingjirë për çelsa dhe 

stringla për to; mansheta, gjilpëra kravatash; emblema (artikuj argjendarie); karfica (artikuj 

argjendarie); pulla (artikuj argjendarie); këllëde për ora dore; kuti për artikuj argjendarie 

dhe kuti për ora dore.“  

16  “Letra, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, gjegjësisht vepra arti dhe 

figurina, libra, albume fotosh dhe albume për kolekcionues, materiale zbukuruese, 

materiale filtruese, thasë, qese dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje, produkte 

letre për një përdorim, dhe pjesë si dhe pjesë rezervë dhe aksesore për gjitha mallrat e 
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përmendura, të cilat janë të përfshira në klasën 16; afishe, materiale të shtypura; materiale 

për lidhjen e librave; fotografi; materiale për zyre; ngjitës për zyre ose qëllime shtëpiake; 

materile për artistë; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe paisje tjera për zyre (përpos 

mobiljeve); materiale për instruksione dhe mësimdhënie (përpos aparateve); materialet 

plastike për paketim, të përfshira në klasën 16; kapëse për zyre; shtypës për printer; klishe; 

dosje dokumentash, kalendarë, mbajtës të lapsave; organizues (kalendarë); këllëfe për 

lapsa; fletushka reklamash.“  

18  “Lëkurë dhe imitim lëkure, dhe mallra të përpunuara nga këto materiale, gjegjësisht 

bagazhe, valixhe, portbagazh, çanta dhe çanta tjera udhëtimi, mallra të vogla nga lëkura, 

rripa për çelsa, qafore për kafshë, dhe pjesë, pajisje si dhe aksesorë për gjitha mallrat e 

përmendura, të përfshira në klasën 18; lëkurë nga kafshët, gëzof; valixhe dhe çanta për 

udhëtim; ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, 

mallra për shalëbërës dhe saraç; çanta të përfshira në klasën 18; veshje për kafshë shtëpie, 

çanta për artikuj tualeti, çanta shpine, çanta dore, kuleta, çanta për kartela krediti; valixhe 

për dokumenta, këllëfe për çelsa, organizues nga lëkura për kalendarë, visit-kartela dhe 

fletore xhepi.“  

20  “Mobilje, pasqyre, korniza për piktura; produkte, jo të përfshira në klasët tjera nga 

druri, tapa, kallami, xunkthi, artikuj shportarie, bri, kocka, fildishi, kocka balenash, guaca, 

qelibar, perla, minerale të bardha dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose nga 

plastika, në veçanti enë, dhe mbyllëse si dhe mbajtëse për to, mobilje dhe orendi, vitrina 

shfaqëse, mbajtëse dhe artikuj sinjalizimi, arka dhe paleta, mbështetëse për kabllo dhe 

lidhëse për kabllo; varëse dhe mbajtëse për pallto, shporta, shkallë dhe shkallë lëvizëse, 

korniza, manekinë dhe kukulla rrobaqepësish, statuja, figurina dhe vepra arti, dhe 

ornamente si dhe zbukurime, byzylykë identifikimi, rripa çelsash, mbajtëse për varëse, 

unaza, shkopinjë, kunja, dhe shtiza, etiketa, komponente për tenda, mbajtëse të facoletave, 

tabakë dhe pjesë, pajisje si dhe aksesorë për gjitha mallrat e përmendura, të përfshira në 

klasën 20; mbajtëse prizash të montuara në muri; mbyllëse për shishe (jo nga metali); tabela 

të regjistrimit të automjeteve (jo nga metali); shtresa e mbulesa (përpos çarçafëve); jastëk.“  

21  “Enë dhe mbajtëse për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha (përppos 

brushave për pikturim); materiale për krijimin e brushave; artikuj për pastrim; lesh çeliku; 

xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përpos xhamave që përdoren në ndërtimtari); 

artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; poçeri; 

ftohës për verëra dhe verëra me gaz; gota të izoluara termikisht; hapës të shisheve; 

mbyllëse për shishe; kuti për para; kallëpe për kuba akulli; spërkatës për parfume; rrecka 

(lecka) për pastrim.“  

24  “Tekstil dhe zëvëndësues për mallra tekstili; çarçafë shtëpie; perde nga tekstili apo 

plastika; çarçafë shtrati; peshqirë.“  

25  “Rroba, këpucë, mbulesa për kokë; mëndil xhepi; shalla, dorëza; rripa; veshje nga 

lëkura.“  

26  “Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthyese dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukurime për flokë; flokë të rreme; arna.“  

27  “Tepiha, velenxa, qilima dhe mbulesa, linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapeta (jo nga tekstili); rrogozë kauçuku; rrogozë për automjete motorike.“  

28  “Lojëra, lodra dhe artikuj lodrash; lojra kompjuterike që mbahen në dorë; artikuj për 

gjimnastikë dhe sport, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; zbukurime për bredh; 

vetura lodra; automjete modele të zvogëluara; shkopa golfi; topa golfi.“  
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34  “Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa; produkte duhani; zëvëndësues duhani; 

cigare; puro; cigarillos; avullues personal dhe cigare elektronike, si dhe aromatizime dhe 

solucione për to; çakmak.“  

35  Shërbime të reklamimit; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; punë të zyrës; 

shërbime të shitjes me shumicë dhe shërbime të shitjes me pakicë lidhur me automjete, në 

veçanti automjete motorike dhe automjete elektrike, aparate për lëvizje në tokë, ajër apo 

ujë, motorë për automjete tokësore, pjesë dhe aksesorë të automjeteve motorike dhe 

automjeteve elektrike.“  

36  “Shërbime të sigurimeve; punë financire; punë monetare; punëve të patundshmërive; 

dhënie me qira të automjeteve motorike; shëbrime financiare, në veçanti financimin e qira-

blerjes, shërbime të zyreve kreditore, angazhimin e sigurimeve, në veçanti sigurimin e 

veturave.“  

37  “Shërbime të ndërtimtarisë; shërbime të riparimit, gjegjësisht riparimit dhe 

mirëmbajtjes së automjeteve motorike, montimit të pajisjeve dhe shndërrimit (rregullimin e 

përshtatjen) e automjeteve motorike; pastrime të automjeteve motorike; rimbushje të 

baterive; informata mbi riparimet; përshtatje dhe pastrime të automjeteve motorike; 

shërbime instalimi.“  

39  “Shërbime të transportit; paketim dhe ruajtje të mallrave; aranzhime të udhëtimeve; 

dhënie/marrje me qira të automjeteve.“  

41  “Shërbime të edukimit; mbajtje të trajnimeve; argëtime; veprimtari sportive dhe 

kulturore; auto-shkolla, në veçanti auto-shkolla sportive (mësimdhënie, mbajtje të 

trajnimeve); ngjarje të sporteve motorike.“  

42  “Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtuese dhe dizajnuese në lidhje me të 

njëjtat; shërbimet e analizave dhe hulumtimeve industriale; dizajnim dhe zhvillim i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; shërbime të inxhinierëve; ofrime të shërbimeve të 

hulumtimit dhe zhvillimit në fushën e teknologjisë si dhe të shërbimeve konsulence të 

teknologjisë, në veçanti në fushën e ndërtimit të automjeteve dhe motorëve; ofrime të 

mendimeve eksperte; programime kompjuterike; dizajnime të arteve grafike; projekt 

ndërtime; certifikime.“  

43  “Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodimit të përkohshëm.“  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/130 

(220) 02/02/2018 

(731) ORE investiranje in upravljanje 

naložb d.o.o. Poljska pot 2 1000 Ljubljana 

, SI 

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

 

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

(540)  STORM 
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(511) 1  Vajra për frena; lëngje (fluide) për qarqe hidraulike; agensa për forcimin e 

metaleve; fluide hidraulike; antifriz; ujë të destiluar; detergjente për përdorim në procese 

prodhuese.  

4  Yndyrëra industriale;vajra idnustriale;lubrifikant (lyrës);yndyrëra për lyerje 

(lubrifikim);vajra për lyerje (vajra për lubrifikim);vaj motori;vaj tekstili;vaj nga farërat e 

kolzës për përdorim në industri;fluide për prerje;vaj për lirimin e produkteve të cilat 

formësohen  në kallupe (ndërtimtari).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/131 

(220) 02/02/2018 

(731) Fisnik Jahiri Rr.Zenun Beqa Ferizaj, 

KS 

(591) E kuqe, e bardhë, portokalli, kafe e 

ndritshme , kafe e errët dhe e zezë. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Vajra eterike / vajra esenciale; aromatizues ushqimore [vajra esenciale]; vajra për 

qëllime kozmetike; vajra për qëllime pastrimi; vajra për parfumeri dhe vajra për aromë; 

vajra për qëllime tualeti  

5  Vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; 

preparate mjekësore bimore; ushqim diete dhe preparate ushqimore për qëllime mjekësore.  

29  Vajrat dhe yndyra  ushqimore; fara të përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e 

tyre.  

35  Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;shërbime e shitjes me 

shumicë dhe me pakicë, posaçërisht vajrave .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(210) KS/M/ 2018/132 

(220) 02/02/2018 

(731) TELEPERFORMANCE SE 

21-25, rue Balzac 75008 PARIS, FR 

(591) kaltër, bardhë dhe gjelbër. 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për xhirim, transmetim dhe reproduktim të zërit dhe 
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fotografisë;  media audiovizuale dhe magnetike për xhirime; media digjitale për xhirim; 

kompakt  disçe; disçe optike; video disçe; CD-ROM;  të incizuara më heret ose video 

shirita dhe video disçe, shirita laseri dhe disçe lazerike  të incizuar më heret ose të zbrazur, 

shirita dhe disçe magnetike për incizimin e zërit;  filmave kinematografik, të shfaqur-

ekspozuar; pajisje për përpunimin e të dhënave; kompjuter; aparate dhe instrumente për 

telekomunikime, për telefon dhe për përpunimin e të dhënave pajisje periferike 

kompjuterike; aparate për bartjen e të dhënave; publikime të shkarkuara elektronike; 

shkarkime (nga kompjuteri) i librave; pajisje bartëse elektronike për pranim-marrje, 

magazinim dhe/ose bartja e të dhënave dhe porosive; pajisje bartëse elektronike e mobilëve 

digjital për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike, faksimile, posta elektronike, 

shkëmbimi i porosive, video përshkrimeve, muzikës, përmbajtjeve audiovizuele dhe 

përmbajtjeve tjera multimediale dhe të dhënave tjera digjitale; programe për sinkronizimin 

e të dhënave kompjuterike; aplikime për telefona mobil për kompjuter, tablet kompjuter; 

softuer i cili mund të shkarkohet nga interneti; programe kompjuterike; softuerë në të gjitha 

llojet e medieve; kartela për lojëra elektronike  të dizajnuara për përdorim me tablet, 

kompjuter  ose telefona; kartela të koduara elektronike për transferim elektronik të mjeteve 

përmes terminaleve telefonike ose kompjuteri; mekanizma për aparate për valigje; makina 

kompjuterike; agjenda elektronike; lapsa magnetik dhe elektronik; aparate dhe  instrumente 

për përcjellje, transferim, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim të energjisë 

elektrike; softueri kompjuterik, aparate shkencore (jo për qëllime medicinale), optike, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), aparate dhe instrumente mësimore; 

kartela elektronike; media elektronike për  bartjen e te dhënave, posaçërisht baza folëse –

komunikuese e të  dhënave, data baza e teksteve dhe të dhënave ma zës; media elektronike 

për të dhënat  për fotografi; baza e të dhënave, e posaçërisht databaza me zë, databaza e të 

dhënave, tekstit dhe zërit, databaza e fotografive; IT programe (softueri) të cilat 

mundësojnë lidhjen me rrjetin global  të komunikimit, siç janë interneti, televizioni dhe 

radio kanalet, rrjeti telefonik, rrjeti telekomunikativ; serverë kompjuterike; aplikacione të 

cilat mund të shkarkohen  nga kompjuteri  për  rrjete sociale; rrathë të shtypur për lidhjen e 

terminalit ose mikro kompjuterëve me rrjete publike ose private; softuer për aplikime 

telematike,disketa.  

16  Letër dhe kartuç (e-i pa përpunuar, gjysmë të përpunuar ose për material të zyrës ose 

shtypëse); produkte të kartuçit; gjëra të shtypura; gazeta; libra; manual (doracak); broshura 

promovuese; pamflete; publikime të gjitha llojeve dhe të gjitha formave; revista 

(periodike); letër për paketim; thasë për paketim, qese të vogla  dhe fleta nga letra  ose nga 

plastika; shenja mbrojtëse (vula); shenja nga letra ose kartuçi, tiketa jo nga tekstili, flamuj 

(nga letra); afishe; kartolina, transfere; shenja-gjurmë grafike; gdhendje; fotografi; foto të 

gdhendura; shirita të letrës ose kartela për xhirimin e programeve kompjuterike; material i 

shtypur, lloje të shtypjes; bllok për shtypje.  

35  Publikimi, distribuimi i materialit reklamues (ngjitëse, prospekte dhe mostra); 

menaxhmenti afarist; administrimi afarist; funksione të zyrës; distribuimi i materialit 

reklamues (shirita, prospekte dhe mostra); huazimi i materialit reklamues; huazimi i 

datotekave të  theksuara- shënuara me adresa në vendet e shitjes; azhurnimi i materialit 

reklamues (dokumentacioni); ndihma operative e kompanive komerciale dhe  industriale; 

agjencione për informacione komerciale; përhapja e reklamave; posta reklamuese; 

këshillime afariste, informacione ose pyetësorë; studime të tregut dhe hulumtime, e 

posaçërisht studime dhe këshillime për objektivat- qëllimin e gjeomarketingut (marketingu 
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gjeografik);  përpunimi i adresave (restruktuimi,  eliminimi i duplikateve, përmirësimi, 

gjeokodimi (kodimi gjeografik i adresave); mbledhja dhe sistemimi i të dhënave në fajlet- 

dosjet qendrore (përpunimi i të dhënave); organizimi dhe mbikëqyrja direkte e postave të 

adresuara dhe të pa adresuara dhe telemarketingut; këshillime afariste, përkatësisht  

negocimi dhe lidhja e transaksioneve komerciale për të tjerët, shërbime llogaritëse për 

punët statistikore,  duke përfshirë hulumtime, përpunime të të dhënave dhe puna në 

stenotipe; reproduktimi i dokumenteve; të gjitha shërbimet e marketingut direkt dhe 

indirekt, promovime televizive me oferta shitjeje dhe promovimi i komunikimit 

kompjuterik  me oferta shitjeje;  ofrimi i informacioneve reklamuese  dhe komerciale në 

blog (ueb faqe personale ose ueb faqe për opinione individuale etj),  rrjete sociale dhe rrjete 

në bashkësi; raportet me publikun;  shërbimet e qendrave telefonike për ndihmë për të 

tjerët; marketing televiziv me oferta shitëse dhe promocione, bartja e të dhënave  me oferta 

të shitjes  të destinuara për ofrimin e ofertave të shitjes  në kontestin e ofertave ekskluzive  

për klient të cilët kanë dobi nga programet  e shërbimeve specifike; administrimi komercial 

i rrjeteve telekomunikuese dhe rrjeteve multimediale;  udhëheqja e administrimit lidhur me   

të dhënat e bankave; administrimi me të dhënat e bankave (fajle (dosje) kompjuterike); 

sondazhi i opinionit publik; analiza e të dhënave statistikore, hulumtimi i studimeve;  

përmbledhje e statistikave; shërbime të burimeve të jashtme (ndihma afariste) në vendet e 

shitjes.  

38  shërbimet e komunikimit, përkatësisht agjencinë për shtyp dhe lajme; komunikime 

përmes terminalit kompjuterik; komunikime përmes  cilitdo lloji të mjeteve kompjuterike 

nga largësi; komunikime me rrjete optike; komunikime përmes rrjetit tokësor dhe përmes 

satelitit; komunikime; shërbime përmes rrjeteve kompjuterike; shërbime të shumta 

elektronike; shërbime komunikuese, përkatësisht lajme dhe informacione të agjencive, 

bartja e informacioneve përmes komunikimit në radio, telefonik, telegrafik dhe 

komunikimit kompjuterik përmes të gjitha mënyrave  të komunikimit përmes të dhënave,  

video përshkrimeve interaktive, e posaçërisht terminaleve, periferive kompjuterike ose  

pajisjeve elektronike dhe/ose digjitale, posaçërisht videofon, telefon vizual, telefon dhe 

video konferencave; dërgimi, dërgimi i shkresave dhe porosive  dhe të dhënave; emitimi i 

programeve audiovizuele dhe multimediale për përdorim interaktiv ose përdorim tjetër; 

teleteks, telegram i shërbime; bartja e informatave përmes teletekstit, bartja e  

informacioneve përmes rrjeteve komunikuese kompjuterike; shërbimet e transmetimit të 

informacioneve përmes  të gjitha llojeve të komunikimit dhe telekomunikimit të destinuara 

për informacione publike; shërbime për komunikime kompjuterike për sigurimin –marrjen 

e informatave nga baza e të dhënave; shërbime për komunikime përmes rrjeteve 

kompjuterike; audiovizuele, shërbime të komunikimit video dhe multimediale; shërbime 

për bartjen e informacioneve  në bazën e të dhënave; huazimimi i aparateve dhe 

instrumenteve kompjuterike telekomunikuese, telekompjuterike dhe kompjuterike për 

bartjen e porosive; bartja e informatave të ruajtura në bankat e të dhënave; 

bartja kompjuterike dhe porosive përmes kompjuterit; huazimi i kompjuterëve me 

komandim nga largësia pa kabllo dhe aparateve dhe instrumenteve  komunikuese për 

bartjen e porosive (huazimi i aparateve dhe instrumenteve telekomunikuese); bartja e 

informacioneve të ofruara në kontekst të ofertave ekskluzive për klient të cilët kanë dobi 

nga programi i shërbimeve specifike; shërbime të konsultave dhe porosive  përmes  bartjes 

së të dhënave  në rrjetet e terminaleve specifike dhe/ose  mobile; huazimi i kohës së qasjes 

në qendren për bazën e të dhënave;  ofrimi i qasjes shfrytëzuese në rrjetin telekomunikues  
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dhe rrjetit multimedial; dërgimi dhe pranimi i të dhënave, sinjali dhe informacioni (datotekë 

kompjuterike) të cilën e përpunon kompjuteri ose aparatet dhe instrumentet 

telekomunikuese; shërbimet e bartjes elektronike e të dhënave; marrja e të dhënave; 

shërbimet për marrjen e të dhënave digjitale; sigurimi i qasjes në bazen e të dhënave; 

shërbimet e ofrimit të aplikacionit të shërbimeve, përkatësisht marrja e aplikimeve  

kompjuterike, marrja e aplikimeve për telefona mobil dhe kompjutera tablet, marrja e 

softuerit kompjuterik; huazimi i kohës në qasje në adresat e vërteta në datotekat e shenuara 

(në bazën kompjuterike të dhënave) në vendet e shitjes. 

 41  aftësimi arsimor, arsimi dhe shërbimet e përgjithshme të argëtimit; aktivitete sportive 

dhe kulturore; shërbimet e argëtimit publik; kurse të  korrespondencës; rregullimi i 

teksteve, ilustrimi, libra, kritika, gazeta, revista, revista, publikime dhe të gjitha llojet e 

këtyre formave, duke përfshirë publikime digjitale dhe elektronike; mësimi  fillestarë dhe i 

avancuar dhe arsimimi në të gjitha temat e përgjithshme; seminare, kurse dhe orë mësimore 

aftësuese; organizimi i konferencave, forumeve, kongreseve dhe kolokfiumeve; publikimi i 

librave; organizimi i garave të konkurrencës, lojërave dhe informacioneve të kampanjave  

të ngjarjeve profesionale dhe amatore; rregullimi dhe publikimi i shërbimeve  për të gjitha 

mediat e zëshme dhe /ose vizuale për xhirim, bartja dhe reproduktimi i zërit dhe/ose 

fotografisë,  si dhe bartësit multimedial (disqe interaktive, digjital-audio CD-Roms), 

rregullimi i programeve multimediale për përdorim interaktiv ose përdorim tjetër ; 

kreditimi i librit dhe publikimeve tjera; shërbimet  e franshizës, përkatësisht  aftësimi 

fillestarë-bazë i personelit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/133 

(220) 02/02/2018 

(731) Bavaria N.V. De Stater 1 

Lieshout,  5737RV, NL 

(591) e kuqe, verdhë, kaltër dhe bardhë. 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra;ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike;pije frutash  dhe lëngje 

frutash;shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/135 

(220) 02/02/2018 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  

(540)  TALFANZA 
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One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

 

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

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/136 

(220) 02/02/2018 

(731) Bahlsen GmbH & Co. KG 

Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BAHLSEN 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; peshk; shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta të ngrira; fruta të 

konservuara; fruta të thata; fruta të gatuara; perime të ngrira; perime të konservuara; perime 

të thata; perime të gatuara; xhelatinë; reçel; komposto; vezë; qumësht; produktet e 

qumështit; vajra ushqimore; yndyra ushqimore; ushqime me patate të skuqura; rrush i thatë; 

arra të thata; arra të pjekura; arra të kripura; arra me erëza; fruta të thata; xhelatinë (rriska 

buke); jogurt; produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit.  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; zëvendësuesit e kafesë; miell; 

preparatet e bëra nga drithërat; bukë; pastë; ëmbëlsira; akuj; mjaltë; melasë; maja; pluhur 

për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca (erëza); erëza; akull; cookies ( biskota të bëra nga 

mielli i trash) ; biskota aperitiv (biskota me përmbajtje alkooli për stimulim oreksi); vafer i 

mbeshtjellur (vafer me formë cilindrike i mbushura, biskota); torte; çokollatë; produkte me 

çokollatë; shufër çokollate; pralina (kek me arra dhe bajame) 

; ëmbëlsira prej sheqeri ; sheqerka; marzipan( ëmbëlsira prej kremi me ngjyra te ndryshme) 

; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga gruri; produkte ushqimore të shtrydhura të 

bëra nga orizi; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga misri;  produkte të fryra me 

përbërje prej  misri; vafer (biskota).  

  

41  Argëtim;aktivitete sportive;aktivitete kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/138 

(220) 05/02/2018 

(731) TELEPERFORMANCE SE 

21-25, rue Balzac 75008 PARIS, FR 

(540)   
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(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente për xhirim, transmetim dhe reproduktim të zërit dhe 

fotografisë;  media magnetike për xhirime; media digjitale për xhirim; kompakt disqe; disqe 

optike; video disqe; CD-ROM;  filmave kinematografik, të shfaqur-ekspozuar; përpunimi i 

të dhënave ; pajisje; kompjuter; aparate dhe instrumente për telekomunikime, për telefon 

dhe për përpunimin e të dhënave; pajisje periferike kompjuterike; aparate për bartjen e të 

dhënave; shkarkimi i publikimeve elektronike; shkarkimi i librave; pajisje bartëse 

elektronike për pranim-marrje, magazinim dhe/ose bartja e të dhënave dhe porosive; pajisje 

bartëse elektronike digjitale dhe mobile për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike, 

faksimile, postës elektronike, nga dërgimi i porosive, video përshkrime, muzikë, 

përmbajtjeve audiovizuele dhe përmbajtjeve tjera multimediale dhe të dhënave tjera 

digjitale; program për sinkronizimin e të dhënave kompjuterike; aplikacione për telefona 

mobil të cilat mund të shkarkohen nga kompjuteri, për kompjuter dhe kompjutera tabletë; 

softuer i cili mund të shkarkohet nga Interneti; programe kompjuterike; Kartela për lojëra 

elektronike të dizajnuara për përdorim në kompjuterët tabletë ose telefona; kartela të 

koduara elektronike për bartjen e mjeteve elektronike përmes terminaleve të kompjuterëve 

ose të kompjuterëve; mekanizma për aparate në pliko;  makina llogaritëse kompjuterike; 

agjenda elektronike; aparate dhe instrumente për drejtim, bartje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim te energjisë elektrike, softueri kompjuterik, aparate shkencore (jo 

për qëllime medicinale), optike, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrja), aparate 

dhe instrumente mësimore; kartela elektronike; media elektronike për të dhëna, posaçërisht 

zërimi i bazës së të dhënave, bankë e teksteve dhe të dhënave lidhur me zërimin; media 

elektronike për të dhënat për fotografi; IT programe (softuere) të cilët mundësojnë lidhjen 

me rrjetin global komunikues, siç është interneti, televizioni dhe radio kanalet, rrjete 

telefonike, rrjete telekomunikuese; server kompjuterike; aplikacione kompjuterike te cilat 

mund te shkarkohen nga rrjetet sociale.  

35  Publikimi; menaxhmenti afarist; administrimi afarist;  funkcionimi i zyrave; distribuimi 

i materialeve reklamuese (trakteve, prospekteve  dhe mostrave-modeleve); huazimi i 

materialit reklamues; azhurnimi i materialit reklamues (dokumentacioni); përhapja e 

reklamave; përhapja e postes reklamuese; agjensione për informacione komerciale; ofrimi i 

informacioneve komerciale dhe reklamuese në ueb faqe private apo personale, në rrjete 

sociale apo rrjete të përbashkëta; ndihma komerciale dhe operative të kompanive 

industriale (ndihmë afariste); këshillime afariste, informacione ose pyetsorë; informacione 

komerciale dhe shërbime këshilluese; hulumtimi i tregut dhe studime; studime 

gjeomarketingu dhe studime të synimeve dhe këshillime (consulting);  negocimi dhe lidhja  

i transaksioneve komerciale-ekonomike për persona te tjerë; reproduktimi i dokumenteve; 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

477 

 

ndihmë dhe këshilla lidhur me organizimin afarist dhe administrim; marëdhenja me 

publikun;  përpunimi i adresave ne adresarë (ristrukturimi, eliminimi i duplikateve, 

përmirësimi, gjeokodimi i datotekave te adresave) [adresimi i datotekave kompjuterike]; 

mbledhja dhe sistemimi i te dhënave në fajle-dosje qëndrore (përpunimi i të dhënave); 

shërbimet e telemarketingut;  shërbimet e strategjisë së marketingut dhe  strategjisë në 

formë të marketingut direkt dhe indirekt të përzier, telemarketing me oferta shitjeje dhe 

promovime, bartja e të dhënave me oferta të shitjes,  kontraktime kryesore të  

operacioneve të postës direkt të adresuar dhe të pa adresuar, telemarketing dhe tregti 

elektronike; telemarketing me oferta të shitjes dhe promovime të bartjes së të dhënave me 

oferta të shitjes të destinuara për ofrim në kontekst të ofertave ekskluzive për klientët të 

cilët përfitojnë dobi nga programi i ofertave specifike; shërbime të qendrës telefonike për 

ndihmë për persona të tjerë; administrimi komercial i rrjeteve telekomunikuese dhe rrjeteve 

multimediale; administrimi administrativ me bankat e të dhënave; administrimi me banka të 

dhënave (fajle-dosje kompjuterike); hulumtimi i opinionit publik; analiza e të dhënave 

statistikore, hulumtime dhe studime; përpunime të të dhënave statistikore; shërbime të 

ndihmës së jashtme (ndihmë afariste); parapagimi në shërbime telekomunikuese për 

persona të tjerë; promovimi i shitjes përmes administrimit të programit të lojalitetit të 

klientit; analiza afariste të porosive të vendosura në faqet e internetit dhe në rrjete sociale 

lidhur me përmirësimin e kënaqësisë së blerësve-konsumatoreve; hulumtimi dhe kërkimi i 

informacioneve dhe të dhënave tjera në rrjete globale kompjuterike dhe rrjete tjera 

komunikuese, për persona tjerë; informacione komerciale-ekonomike të cilat iu ofrohen 

rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve globale në rrjete komunikuese; shërbime profesionale 

konsultative dhe konsultime  lidhur me bazën e të dhënave kompjuterike; këshillime në 

leminë e shërbimeve të ndihmës nga jashtë (ndihma afariste) për administrim me të dhëna 

dhe sistemimin e tyre; shërbimet e parapagimit telefonik; parapagime në rrjete globale 

telekomunikuese (internet) ose qasje në rrjete private (intranet); shërbime të parapagimit në 

shërbime telekomunikuese për persona tjerë, organizimi i vitrinave për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime konsultative në lëmine e administrimit të ndihmës së ofruar nga 

jashtë [ndihmë afariste] dhe resurseve njerëzore [menaxhimi i personelit].  

38  Telekomunikacion;komunikime përmes terminaleve kompjuterike;komunikime përmes 

çfarëdo lloji të mjeteve  kompjuterike me komandim nga largësia;komunikime të rrjeteve 

optike;komunikime përmes kabllit dhe përmes satelitit;shërbime komunikimi përmes 

rrjeteve kompjuterike;shërbime të shumimit elektronik;shërbime komunikuese, përkatësisht 

agjensione për informim dhe informacione;shërbime komunikuese audiovizuele, me 

përmbajtje video dhe multimediale;transmetimi programit multimedial (rregullimi 

kompjuterik i tekstit dhe/ose të fotografive të qeta dhe të animuara dhe/ose zërave, 

muzikorë  ose jo muzikorë, për përdorim interaktiv ose përdorim tjetër);përhapja e 

programit  audiovizuel dhe multimedial për përdorim interaktiv ose përdorim tjetër;bartja e 

informacioneve përmes radiove, telefonisë, telegrafit dhe të dhënave bartëse  edhe përmes 

cilave do mjete tjera kompjuterike me komandim nga largësia përmes  ideografisë 

interaktive, e posaçërisht përmes terminalit, pajisjeve periferike kompjuterike ose pajisjeve 

elektronike dhe/ose digjitale dhe posaçërisht videofona, viziofone dhe  

videokonferenca;shërbime për transmetim-bartje të informatave në bazën e të 

dhënave;dërgimi, dergimi i të dhënave;teleks shërbime, bartja e telegrameve;shërbimet e 

bartjës së informacioneve  duke shfrytëzuar teletshkruesin;bartja e informacioneve përmes 

rrjeteve telekomunikuese kompjuterike;shërbimet e bartjës së informacioneve përmes të 
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gjitha mjeteve të komunikimit dhe telekomunikimit të destinuara për informacione 

publike;shërbime të komunikimit kompjuterik për gjetjen e informacioneve nga baza e të 

dhënave;bartja e informacioneve në sektorët audiovizuele, video dhe multimediale;bartja e 

informacioneve të ruajtura në banka të dhënave;transmetim i mbështetur kompjuterik për 

bartje të fotografive dhe porosive;huazimi i aparateve dhe instrumenteve kompjuterike  dhe 

komunikuese të cilat komandohen nga largësia  për bartjen e porosive [huazimi i aparateve 

dhe instrumenteve telekomunikuese];bartja e informacioneve të ofruara në kontestin e 

ofertave ekskluzive për klientelen e cila përfiton-ka dobi nga programet e shërbimeve 

specifike;shërbimet e konsultimit të ofertave përmes transmetimit-bartjes së të dhënave në 

terminalet dhe rrjete specifike dhe/ose mobile;huazimi i qasjës kohore në serverin qendror 

ne bazen e te dhënave;ofrimi i qasjes së dobishme në rrjete telekomunikuese dhe rrjete 

multimediale;dërgimin dhe pranimi i të dhënave, sinjaleve dhe informatave (datoteka 

kompjuterike) të cilën e përpunojnë kompjuterët ose aparatet dhe instrumentet 

telekomunikuese;shërbimet e bartjes elektronike e të dhënave;shkarkimi i të 

dhënave;shërbime për shkarkimin e të dhënave digjitale;sigurimi i qasjes në bazën e të 

dhënave;ofrimi i shërbimeve të aplikimit, përkatësisht shkarkimi i aplikacioneve 

kompjuterike, shkarkimi i aplikacioneve për telefona mobil dhe tabletë kompjuterë, 

shkarkimi i programit (softuerit) kompjuterik;huazimi i qasjes kohore në datotekat e 

adresave të caktuara (baza kompjuterike e të dhënave) në vendet e shitjës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/139 

(220) 05/02/2018 

(731) TELEPERFORMANCE SE 

21-25, rue Balzac 75008 PARIS, FR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Publikime; administrimi me çështjet lidhur me  punët administrative, 

administrimi afarist, punët e zyrës; distribuimi i materialit reklamues (ngjitëse, broshura 

dhe mostra-modele); huazimi i materialit reklamues; distribuimi i reklamave; huazimi i 

postes reklamuese; huazimi i adresave të caktuara në vendet e shitjes; azhurnimi i materialit 

reklamues; publikimi i vendit të shpalljes së publikimit dhe informacionet komerciale  në 

ueb faqe private ose personale,  në rrjete sociale dhe rrjeteve të përbashkëta; ndihmë gjatë 

administrimit afarist në ndërmarrje ekonomike dhe industriale; ndihmë për analiza  lidhur 

me sa janë të kënaqur klientët me ndërmarrje ekonomike dhe industriale; këshillime 

ekonomike dhe shërbime informative; këshillime afariste ose shërbime informative; 

këshilla lidhur me atë sa janë te kënaqur klientët; ndihmë dhe këshilla lidhur me 

organizimin dhe administrimin afarist; shërbimi afarist elektronik informativ administrativ; 

shërbime të informimit përmes rrjeteve globale të komunikimit (internet) ose qasjes private  

(intranet); studime të tregut dhe hulumtime; studime dhe këshillime lidhur me 

gjeomarketingun (marketingun gjeografik); përpunimi i fletëve të postës; (ristrukturimi, 

deduplikime, rritja-shtimi, gjeokodimi); mbledhja e të dhënave  dhe sistemimi në fajlet-

dosjet qendrore;  administrimi me operacione të adresuara dhe të pa adresuara  të postës 

direkt  dhe operimi me telemarketing; këshillime afariste, përkatësisht negocimi dhe lidhja 
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e transaksioneve afariste  në emër të personave të tretë; shërbimet e  telemarketingut;  

shërbimet e qendrës thirrëse (call center); ndërmarrje  e specializuar për  statistika, 

përpunimi i të dhënave, stenotipe, përformanca  dhe analiza të hulumtimeve; reproduktimi i 

dokumenteve;  të gjitha shërbimet e drejtpërdrejta dhe indirekte të marketingut të përzier, 

telepromovimi me ofertën e shitjes dhe promovimin telepatik me oferta të shitjeve; raporti 

me publikun; parapagimi në revista për palë të treta; parapagimi në shërbime 

telekomunikuese për palë të treta;  shfrytëzimi i bazës administrative e të dhënave; 

promovime komerciale për palë të treta ne të gjitha format; kërkimi i mendimeve; studime, 

hulumtimi dhe analiza statistikore të dhënave; rrjete telekomunikuese dhe administrimi me 

rrjete multimediale; analiza ekonomike – komerciale të porosive të publikuara në ueb faqe  

dhe rrjete sociale lidhur me rritjen e kënaqësive të klientëve; analiza e të dhënave 

statistikore, hulumtimi i studimeve; përpilimi i statistikave; shërbime të burimeve të 

jashtme (outsourcing) (ndihma afariste).   

38  Telekomunikime; komunikime përmes terminalit kompjuterik; komunikime përmes 

çfarëdo lloji të mjeteve kompjuterike nga largësia – pa dirigjues me kabllo; komunikime në 

rrjete optike; komunikime përmes kabllos dhe përmes satelitit;  

Shërbime komunikimi përmes rrjeteve kompjuterike; shërbime të shumimit elektronik; 

shërbime komunikimi, përkatësisht agjensione për informim dhe informacione; video 

audiovizuele, shërbime të komunikimit video dhe multimedial; transmetimi dhe distribuimi 

i programeve multimediale (rregullimi kompjuterik i teksteve dhe/ose fotografive, qoftë ato 

statike ose te animuara,  dhe /ose tinguj muzikorë apo jo muzikorë, për përdorim interaktiv 

apo jo interaktiv); përhapja e programeve audiovizuele dhe multimediale për përdorim 

interaktiv apo përdorim tjetër; bartja e informacioneve përmes mjeteve të radios, telefonit, 

telegrafit dhe mjeteve për bartjen e të dhënave dhe çfarëdo mjeteve tjera kompjuterike me 

komandim nga largësia, në aparate interaktive videografike, përkatësisht, në terminale, të 

aparateve periferike kompjuterike ose pajisjeve elektronike  dhe /ose digjitale, përkatësisht, 

videofon, viziofon dhe video konferencave;  shërbime për bartje të informacioneve në 

bazën e të dhënave; dërgimi, dërgesat e dërguara dhe porosi; shërbime teleteksi, telegram;   

shërbimet e bartjës së informacioneve të cilat shfrytëzojnë teleteksin; bartja e 

informacioneve përmes rrjeteve komunikuese kompjuterike; shërbimet e bartjës së 

informacioneve përmes të gjitha llojeve të të mjeteve komunikuese dhe telekomunikuese të 

destinuara për informacione publike; shërbime të komunikimeve kompjuterike për marrjen 

e informacioneve nga baza e të dhënave; bartja e informacioneve në sektorë audiovizuele, 

video dhe multimediale; bartja e informacioneve të ruajtura në banka të dhënave; bartja e 

kompjuterëve dhe porosive përmes kompjuteri; huazimi i pajisjeve kompjuterike, 

kompjuterëve me komandim nga largësia, dhe pajisje komunikatave dhe instrumente për 

bartjen e të dhënave; bartja e informacioneve të ofruara në kontekst të ofertave ekskluzive  

për klientë të cilët kanë dobi nga programet të shërbimeve specifike; Shërbime të 

konsultimit të porosive me ndërmjetësimin e bartjës së të dhënave në terminale specifike 

dhe/ose në rrjete dhe terminaleve mobile; huazimi i kohës së qasjes në qendrën e bazës së të 

dhënave, në bazën e të dhënave; shërbime për mbikëqyrje të rrjeteve telekomunikuese dhe 

rrjeteve multimediale; dërgimi dhe pranimi i të dhënave, sinjaleve dhe informacioneve të 

cilat i përpunojnë kompjuterët ose aparatet dhe instrumentet telekomunikuese; shërbimet e 

bartjes së të dhënave; marrja-shkarkimi i-e të dhënave; shërbime për marrjen e të dhënave 

digjitale; sigurimi i qasjës në bazën e të dhënave; shërbime të shpërndarjes së 

aplikacioneve, përkatësisht marrja-shkarkimi i aplikacioneve kompjuterike, marrja e 
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aplikacioneve për telefona mobil dhe kompjuterë tabletë, marrja-shkarkimi i softuerit 

kompjuterik.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe shërbime të ngjashme të hulumtimit dhe 

dizajnit; shërbime analizash dhe shërbime të hulumtimit industrial; projektimi dhe zhvillimi 

i softuerit dhe kompjuterit; shërbimet e programimit kompjuterik; shërbime profesionale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/140 

(220) 05/02/2018 

(731) Lulzim Beqiri Rruga Tregu me 

Shumice te Amortizatoret, KS 

(591) E kuqe, e kaltërt 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash;preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje;sapunët;parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për 

higjienën e gojës.  

8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës  

16  Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; 

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; 

furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës;krehrit dhe sfungjerët;furçat 

(përveç furçave të bojës);materialet për krijimin e furçave;artikujt për 

pastrim;tufat prej çeliku për fërkim;qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 

34  Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset  
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(210) KS/M/ 2018/141 

(220) 06/02/2018 

(731) RAGIP MILLAKU  

Bregu i diellit, zona perëndim L-6/nr.16, 

Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e gjelbërt dhe ngjyra e bardhë 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna" kompl.Blerti, objekti 3,nr 3 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral 

dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, 

shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo 

alkoolike);reklamimi;shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit;menaxhimi i biznesit 

tregtar;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e sekretarisë;sondazhet e 

opinionit;shitje me ankand;reklamimi me postë të drejtpërdrejt;publikimi i teksteve 

publikuese;qiradhënie e hapësirave për reklamim;reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë;prezantimi i produkteve;propagandimi i materialeve të 

reklamuara;reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë;agjencitë e 

publicitetit;shërbimet e publicitetit;reklamimi në radio;reklamimi në televizion;relacionet 

me publikun;hulumtimi i tregut;publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe promocionale;përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe 

reklamimi  

43  Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; baret; hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; shtëpi me konvikt; 

motelet, shërbimet e kampit të pushimit; rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit të 

përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave; hotelieri me 

ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/143 

(220) 06/02/2018 

(731) RAGIP MILLAKU  

Bregu i diellit, zona perëndim L-6/nr.16, 

Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna",kompl.Blerti, objekti 3, nr.3, 
 

(540)  Bite 
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(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme; sheqer, mjaltë, 

melasë; maja, pjekje-pluhur; kripë; mustard; uthull, salcat (condiments); aroma; akull (ujë 

të ngrirë).  

43  Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; baret; hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; shtëpi me konvikt; 

motelet, shërbimet e kampit të pushimit; rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit të 

përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave; hotelieri me 

ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/144 

(220) 06/02/2018 

(731) RAGIP MILLAKU  

Bregu i diellit, zona perëndim L-6/nr.16, 

Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna" 
 

(540)  Bite 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme; sheqer, mjaltë, 

melasë; maja, pjekje-pluhur; kripë; mustard; uthull, salcat (condiments); aroma; akull (ujë 

të ngrirë).  

43  Ofrimi i ushqimit dhe pijeve;strehim i përkohshëm;shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit;kantinat;baret;hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës;restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet;shtëpi me 

konvikt;motelet, shërbimet e kampit të pushimit;rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit 

të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave;hotelieri 

me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike;dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.  
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(210) KS/M/ 2018/145 

(220) 06/02/2018 

(731) RAGIP MILLAKU  

Bregu i diellit, zona perëndim L-6/nr.16, 

Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna",kompl.Blerti, objekti 3, nr.3 
 

(540)  TREGU GROUP 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, pulë dhe lojë; ekstrakte të mishit; të ruajtura, të ngrira, të thata dhe 

të gatuara; xhelozë, bllokime, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral dhe te 

gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupet 

dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo 

alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 

opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

39  Paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie 

e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 

qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor.   

43  Ofrimi i ushqimit dhe pijeve;strehim i përkohshëm;shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit;kantinat;baret;hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës;restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet;shtëpi me 

konvikt;motelet, shërbimet e kampit të pushimit;rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit 

të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave;hotelieri 

me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike;dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.  
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(210) KS/M/ 2018/146 

(220) 06/02/2018 

(731) RAGIP MILLAKU  

Bregu i diellit, zona perëndim L-6/nr.16, 

Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna",kompl.Blerti, objekti 3,nr.4 
 

(540)  TREGU 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, pulë dhe lojë; ekstrakte të mishit; të ruajtura, të ngrira, të thata dhe 

të gatuara; xhelozë, bllokime, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral dhe te 

gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupet 

dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo 

alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 

opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

39  Paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie 

e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 

qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor.   

43  Ofrimi i ushqimit dhe pijeve;strehim i përkohshëm;shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit;kantinat;baret;hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës;restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet;shtëpi me 

konvikt;motelet, shërbimet e kampit të pushimit;rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit 

të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave;hotelieri 

me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike;dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.  
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(210) KS/M/ 2018/147 

(220) 06/02/2018 

(731) RAGIP MILLAKU  

Bregu i diellit, zona perëndim L-6/nr.16, 

Prishtinë, KS 

(591) Ngjyra e gjelbërt dhe ngjyra e bardhë. 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna" kompl.Blerti, objekti 3, nr.3 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, pulë dhe lojë; ekstrakte të mishit; të ruajtura, të ngrira, të thata dhe 

të gatuara; xhelozë, bllokime, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral dhe te 

gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupet 

dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo 

alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 

opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi  

39  Paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie 

e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 

qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor.   

43  Ofrimi i ushqimit dhe pijeve;strehim i përkohshëm;shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit;kantinat;baret;hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës;restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet;shtëpi me 

konvikt;motelet, shërbimet e kampit të pushimit;rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit 

të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave;hotelieri 

me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike;dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.  
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(210) KS/M/ 2018/149 

(220) 06/02/2018 

(731) RAGIP MILLAKU  

Bregu i diellit, zona perëndim L-6/nr.16, 

Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna", kompl.Blerti, objekti 3, nr.3, 
 

(540)  ROOF 

 

 
     

 

(511) 43  Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; baret; hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; shtëpi me konvikt; 

motelet, shërbimet e kampit të pushimit; rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit të 

përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave; hotelieri me 

ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/150 

(220) 06/02/2018 

(731) Miliona sh.p.k 

Rr. Zenel Salihu, Lokali Nr. 1, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Da Vinci 

 

 
     

 

(511) 3  Shenja  shtepiake për linjen e sapunit; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë, 

përkatësisht, preparate kozmetike për kujdesin e lëkures, preparate kozmetike për kujdesin 

e trupit, preparate kozmetike për larje dhe dush, krema kozmetike, losione yndyra dhe gjele 

për kujdesin e lëkurës, kozmetika për freskimin e lëkurës dhe toner , preparate kozmetike 

për flokë dhe lëkurë të kokes dhe losione për flokë; pasta për dhëmb, përkatësisht kunder 

zbrastësirave  dentale, preparate për shpërlarjen e gojës, preparate kozmetike preparate për 

kujdesin e gojës dhe dhëmbit. Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim 

lavanderie; prepararte pastrues, preparatet për rrezitje, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; 

parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione flokësh; pluhur dhëmbësh.  

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, sy dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; 

materiale për qepje, biberonë për foshnja. Instrumente medicinale diagnostike për analizë te 

lengjeve trupore ; pajisje medicinale të cilat përdoren kunder mplakjës, tretmane për 
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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; 

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/ 2018/151 

(220) 06/02/2018 

(731) fritz-kulturgüter GmbH 

Spaldingstraße 64-68, 20097 Hamburg, , DE 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 
 

(540)  fritz-kola 

 

 
     

 

(511) 32  Birra; përgatitje për bërjen e pijeve; preparate për përgaditjen e pijeve; shurupe 

për përgaditjen e pijeve; pije frutash; lengje frutash; pije jo-alkoolike; ujëra minerale dhe 

ujëra të gazuar;  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim i perkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/152 

(220) 06/02/2018 

(731) UNIQA Insurance Group AG 

Untere Donaustrasse 21, 1029 Vienna, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 
 

(540)  Cherrisk  

 

 
     

 

(511) 9  Software për përdorim në fushën e shërbimeve të sigurimeve; aplikacione 
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shkarkuese për përdorim nga pajisjet e telefonisë mobile në fushën e shërbmeve të 

sigurimeve.   

36  Shërbime sigurimesh;këshillime dhe informacion lidhur me sigurimet;punë financiare 

dhe punë monetare;punë paluejtshërie.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/153 

(220) 06/02/2018 

(731) UNIQA Insurance Group AG 

Untere Donaustrasse 21, 1029 Vienna, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga (041) Zyra Juridike 

Virtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5A, 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Software për përdorim në fushën e shërbimeve të sigurimeve; aplikacione 

shkarkuese për përdorim nga pajisjet e telefonisë mobile në fushën e shërbmeve të 

sigurimeve.   

36  Shërbime sigurimesh;këshillime dhe informacion lidhur me sigurimet;punë financiare 

dhe punë monetare;punë paluejtshërie.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/156 

(220) 06/02/2018 

(731) Kosmonte Foods Sh.p.k 

Zona Industriale, Rr.10000 Terezë nr.52, 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Beers ; minerale dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike ; pije frutash dhe 

lëngje frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32 

përfshin pije kryesisht jo-alkoolike ,  

35  Reklamat, Menaxhim biznesi, Administrim biznesi, Shërbime zyre, Shitje me shumicë 

dhe pakicë 
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(210) KS/M/ 2018/157 

(220) 06/02/2018 

(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 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ZARA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi;preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapune jo-mjekësore;parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë 

jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë;pastë jo-mjekësore për dhëmbë;lustrim, krema 

dhe dyll për këpucë;dylla rrobaqepësi;dyll këpuctari;dyll për lëkurë;dyll (depilues);dyll për 

lavenderi;dyll për dysheme parketi;shampon;takëme kozmetike;preparate 

depiluese;preparate për largimin e makijazhit;deodorante për përdorim nga njerëzit 

(parfumeri);buzëkuq;lapsa për përdorim kozmetike;sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë;preparate për heqjen e llakut;faculeta të mbushura me losione kozmetike;lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim;losione për pas rroje;losione për  qëllime 

kozmetike;preparate makijazhi;pomadë për qëllime kozmetike;heqës i njollave;qese për 

aromatizimin e pëlhurave;preparate për kujdes ndaj thonjëve;preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike;ekstrakte të luleve (parfuma);temjan;dru i 

parfumosur;transfere dekoruese për qëllime kozemtike;qerpikë dhe thonjë të rrejshëm;gur 

shtuf;aroma potpuri (lule të thara dhe erëza);preparate kozmetike për qëllime 

dobësimi;preparate kozmetike për banjo;preparate valëzuese për flokë;preparate për 

larje;produkte kozmetike;gargarë jo për qëllime mjekësore;kripëra vaske, jo për qëllime 

mjekësore;vajra për qëllime tualeti;preparate për rrezitje (kozmetikë);ujë kolonje;sapune 

deodorant;pluhur talk për përdorim tualeti;ngjitës për qëllime kozmetike;yndyra për qëllime 

kozmetike;materiale gërryese;preparate për rrojë;kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi);shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike;maska 

bukurie;dyll për mustaqe;kaltërsues lavanderie;ngjyrosës për flokë;kozmetikë për 

vetulla;shkumës për pastrim;shamponë për kafshë shtëpie;kozmetikë për kafshë;krema 

kozmetike;sapune dezinfektuese;torte sapuni;sapunë për djersitjen e këmbëve;detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore;kollaris (niseshte) 

për lavanderi;qumësht pastrimi për qëllime tualeti;ujë zhavelli;preparate për pastrim 

kimik;ujë i parfumosur;parfuma;preparate kozmetike për qëpalla;preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkurës;pluhur makijazhi;ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm;zbutës 

tekstili për përdorim në lavanderi;ngjyra kozmetike;preparate për heqjen e ngjyrës;ujë 

tualeti.  

4  Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përbërje për thithjen, lagjen dhe lidhjen e 

pluhurit; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndriçues; qirinjë dhe fitila 

për ndriçim; yndyra për këpucë; yndyrë për lustrimin e lëkurës.  

8  Vegla dhe instrumente dore (që operojnë me dorë); enë për ngrënie (thikë, pirunjë dhe 

lugë); armë anësore; brisqe; hapës kanaçesh jo-elektrik, vegla dore jo-elektrike për dredhjen 

e flokëve; pajisje depilimi, elektrike dhe jo-elektrike; thyrës për arra, jo nga metalet e 

çmuara, prerëse elektrike dhe jo-elektrike për thonjë; takëme për manikyr; këllëfe për 

brisqe; teha brisqesh; kallëpe këpucësh (vegla dore për këpuctarë); lima për thonjë; qethës 
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për flokë, elektrik dhe jo-elektrik; qethës për mjekrra; çanta për rrojë; piskatore për heqjen 

e qimeve; kanxha për thonjë; gërryese; gërshërë; copëtues për perime; thuk; hapës të 

guacave të detit; gruë mprehës; pinca; atomizues për insecticide; mashë kapëse për sheqer; 

vegla për gdhendje [vegla dore]; rripa për vegla pune; prerës jo-elektrik për pica; prerës në 

rriska për vezë (jo-elektrike); prerës në rriska të djathit, jo-elektrike; takëme për tavolinë 

buke (thika, piruna dhe lugë); depërtues penjësh për gjilpëra; shakull për vatër oxhaku; 

çelsa; dredhës për qerpikë; grabuja; dara.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 
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dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare, jastëk ngrohës elektrik, jo për qëllime 

mjekësore; aparate për thekje, aparate për tharjen e rrobave; vaska për banjo, bidete, poça 

elektrik, filtrues elektrik të kafesë, ngrohës elektrik për shishe ushqimi; furnela, dushe, 

ndezës, fanarë, lavaman, poça për llamba, rubinete, llamba, lavamane për pastrimin e 

duarve, pishtarë elektrik xhepi, batanije, aparat për djegie, streha për llamba, tharës, tharës 

elektriv për lavanderi, guaskë tualeti.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 
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dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 
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të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

20  Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; kuti jo nga metali, për ruajtje apo transportim; 

kocka, bri, kocka balenash apo sedefe të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; guaca detis; 

argjile e bardhë; qelibar i verdhë; flladitëse jo-elektrike për përdorim personal; jastëk; 

unaza për perde, jo nga metali; dollape; pupitra; banka ulëse [mobilje]; tavolina; korniza 

për qëndisje; kova, jo nga metali; ndarëse [mobilje]; pushuese karrigash për kokë [mobilje]; 

kova nga druri apo plastika; arka për lodra; shtretër; tryezë me rrota [mobilje]; rafte për 

shishe; kornizë për vendosjen e brushave; shporta, jo nga metali; jastëk; dyshekë; arka me 

rafte; perde nga druri bambu; djepa; divane; rafte [mobilje]; mbështetëse për ekrane; 

kabinete indeksimi [mobilje]; mbulesa të veshjeve [magazinim]; mbulesa për rroba 

[garderobë]; pajisje për mobilje, jo nga metali; pajisje shtrati, jo nga metali; pajisje për 

dyer, jo nga metali; pajisje dritaresh, jo nga metali; karrige për kuverta; mbajtëse për lule 

[mobilje]; kukulla për rrobaqepës; tavolina; dekorime lëvizëse [dekorime]; zile ere 

[dekorime]; vepra arti, nga druri, dylli, llaçi apo plastika; mbajtëse për ombrella; kosha për 

foshnje; varëse për pallto; varëse për kapela; mbajtëse për pallto; tavolina pune; rafte 

revistash; thasë gjumi për kamping; karrige [ulëse]; kolltuk; kanape, tabelë dërrase për 

varjen e çelsave; stola; rrethore për ecje për foshnje; tapa për shishe; karrige të larta për 

foshnje; mbështetëse për perde, jo nga metariale tekstili; jastëk ajri, jo për qëllime 

mjekësore; jastëk mbështetës ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime 

mjekësore; shufra për shkaëll; qelibar i verdhë; brinjë kafshësh; shilte për kafshë shtëpie; 

shtretër për kafshë shtëpie; kolibe për kafshë shtëpie; kafshë të mbushura; kthetra (të 

kafshëve); thundra kafshësh; shtretër pa dyshekë nga druri; bambu; shporta peshkimi; 

mengene, jo nga metali; stola pune; rafte për libra; mentesha, jo nga metali; rrotëza druri 

për penjë, mëndafsh, spango; këllëfe nga druri për shishe; sponde; buste nga druri, dylli, 

llaçi apo plastika; mbajtëse për kostume; kuti për letra, jo nga metali apo muri; këmbalece 

[mobilje]; dollapë me kyç; shtresa e mbulesa, përpos çarçafë; shtretër hidrostatik, jo për 

qëllime mjekësore; rrotëza për shtretër, jo nga metali; dyshekë me susta kërcuese; divane; 

kallame [materiale për thurje]; paleta ngarkimi, jo nga metali; numra shtëpish, jo nga 

metali, të pandriçuara; kabinete për dosje; figura dylli; artikuj shportarie; kanistra [shporta]; 

paret para oxhaku, shtëpiake; mbyllëse për shishe, jo nga metali; mbyllëse, jo nga metali 

për enë; rafte për kabinete të dosjeve; kuti, jo nga metali [magazinim, transportim]; tapa; 

mbajtëse për perde; parmakë për perde; cilindra për mbështjelljen e perde; shufra për perde; 

kuti paketimi nga plastika; hapa shkallësh [shkallë], jo nga metali; kabinete për 

medikamente; statujëza nga druri, dylli, allçia apo plastika; tabela ekspozimi; piedestale për 

vazo lulesh; arka për mish, jo nga metali; grepa varëse për pallto, jo nga metali; tabela nga 

druri apo plastika; banakë [tavolina]; mobilje nga metali; mobilje për zyrë; dorëza dyersh, 

jo nga metali; grila dritarësh [streha] [mobilje]; tavolina shkrimi; mbajtëse librash 

[mobilje]; pipa për pierje; byzylykë identifikimi; urna funerali; vitrina [mobilje];  
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21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

495 

 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili;çarçafë shtëpije;perde nga tekstili apo plastika;shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline;çarçafë për banjo (përpos rrobave);facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit;etiketa (lecka);astarë (tekstil);varëse muri nga tekstili;peceta nga 

tekstili;dorashka për banjo;perde;peshqira tekstili;sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër);perde rrjete;mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit;banderola dhe flamura (jo 

nga letra);pupla (mbulesa puplash);mbulesa të gjera për mobilje;mbulesa për 

jastëk;mbulesa për dyshekë;këllëfe për jastëk;rrjeta kundër mickojave;pëlhura për 

gota;pëlhura për biliardo;pëlhura për tavolina (jo nga letra);pëlhura me gjurmë për 

qëndisje;peshqirë fytyre nga tekstili;thasë gjumi (çarçafë);materiale pambuku;mbulesë 

(pëlhurë thesi);brokadë;materiale astari për këpucë;materiale për këpucë;mbulesa (shtroja 

shtrati);batanije shtrati;batanije për kafshë shtëpije;thurimë (pëlhurë);pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë);pëlhurë leshi (pëlhurë);këllëf dysheku (mbulesa dysheku);perde për banjo nga 

tekstili apo plastika;tyl (fpëlhurë);tyl i rrudhur;shtroja krevati;damask;material elastik i 

thurur;mushama (për përdorim si mbulesë tavoline);pëlhurë e gumëzuar, përpos për artikuj 

shkrimi;pëlhurë xunkthi;pëlhurë kadife;shajak;stof leshi i butë (pëlhurë);mbulesa të 

përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë);fasha (pëlhura);triko (pëlhurë);pëlhurë leshi, cohë 

leshi;pëlhurë për veshje të brendshme;pëlhurë çarçafi;tepiha para dere nga 

tekstili;peceta;mbulesa printimi nga tekstili;marabuts (pëlhurë);pëlhurë tapicerie;pëlhura 

nga imitimi i lëkurës së kafshëve;pëlhurë e thurur;pëlhurë djathi;pëlhurë për rami;mëndafsh 

artificial;mëndafsh (pëlhurë);tafta (pëlhurë);pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 
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tekstil;pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi;çarçafë të zbukuruar;kadife;tyl”.  

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 
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zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

34  Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa; kuti për puro (me njomës), kuti për cigare, 

kuti për puro; qese për duhan; kuti për cigare; taketuke për duhanpirës; çakmak për 

duhanpirës; llulla për duhan; prerës për puro; pasruesh llullash për llulla duhani; letër për 

cigare; kavanoza për duhan; maje për cigare; kuti shkrepësash; kontejnerë gazi për çakmak 

të purove; makina xhepi për mbështjelljen e cigareve; tufa me letra cigaresh; gurë ndezës 

për çakmak; rafte llullash (për llulla duhani); mbajtëse të shkrepësave; taketuke, nga 

metalet e çmuara, për duhanpirës.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 
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apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/158 

(220) 06/02/2018 

(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 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  XDYE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 
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shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 
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sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 
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kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 
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të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 
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mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 
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(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 
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me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/159 

(220) 06/02/2018 

(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 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  PULL & BEAR 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 
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funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  
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14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 
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zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 
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(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 
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këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 
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shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/160 

(220) 06/02/2018 

(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 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  OYSHO 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, 

transmetimin apo riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, 

disqe për incizimin e zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; 

mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina 

llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e 

zjarrit; pajisje periferike kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për 

syze; lenta kontakti; gjerdan për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama 

syzash; këllëfe për syze; korniza për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta 
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kontakti; këpucë për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; 

xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza 

për mbrojtje kundër aksidenteve; kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba 

për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda 

elektronike; aparate telefonike; ura peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; teleskopa; kronografa (aparate për 

incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; kompakt disqe (audio-video); kompakt 

disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; tregues të temperaturës; programe të 

lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues të bar kodeve; fanarë sinjalizues, 

magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina diktimi dhe faturimi; mekanizma për 

aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe solare; programe 

kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik xhepi; tranzistorë (electronikë); 

termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të 

animuara; radio-telefona portativ (radio dore); publikime elektronike (të shkarkueshme në 

mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate 

lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; 

kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; 

makina auto-sekretarie; zbulues të monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për 

numërimin dhe klasifikimin e parave; aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; 

etiketa elektronike për mallra; syze sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton 

dritë; telefona portative; aparate zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për 

astronomi; valvula termionike (radio); aparata automatik muzikor që operojnë me monedha 

(gramafon me monedhë); peshore; trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues 

(incizime); videoshirita; shirita magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; 

barometër; shpërndarës biletash; makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; 

kamera kinematografike; videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të 

shkallëzuara; matës të rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; 

dynamometër; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; 

shenjues të palës së kthyer të rrobave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të 

radiotelefonisë; skenerë (pajisje për procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; 

poça për blic (fotografi); fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; 

reprodukues të kompakt disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje 

për matjen e elektricitetit; megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; 

modema; aparate për frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; 

ekrane projektuese; ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; 

audio pranues dhe video pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me 

kompjuterë; shkallë ngritëse (kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; 

video telefona; çanta bartëse për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, 

smartfona (telefona të mençur), lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike 

dixhitale; syze të mençura; ora të mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda 

saldimi; aparate radiologjike për qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 
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heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 
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(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 
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kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 
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prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 
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sporti”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 
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[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/161 

(220) 06/02/2018 

(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 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  BERSHKA 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 
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(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 
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elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 
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materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 
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valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 
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nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 
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(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

35  Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 
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me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.  
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Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
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(511) 3  Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 
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funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  
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14  Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 
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zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.   

20  Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; kuti jo nga metali, për ruajtje apo transportim; 

kocka, bri, kocka balenash apo sedefe të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; guaca detis; 

argjile e bardhë; qelibar i verdhë; flladitëse jo-elektrike për përdorim personal; jastëk; 

unaza për perde, jo nga metali; dollape; pupitra; banka ulëse [mobilje]; tavolina; korniza 

për qëndisje; kova, jo nga metali; ndarëse [mobilje]; pushuese karrigash për kokë [mobilje]; 

kova nga druri apo plastika; arka për lodra; shtretër; tryezë me rrota [mobilje]; rafte për 

shishe; kornizë për vendosjen e brushave; shporta, jo nga metali; jastëk; dyshekë; arka me 

rafte; perde nga druri bambu; djepa; divane; rafte [mobilje]; mbështetëse për ekrane; 

kabinete indeksimi [mobilje]; mbulesa të veshjeve [magazinim]; mbulesa për rroba 

[garderobë]; pajisje për mobilje, jo nga metali; pajisje shtrati, jo nga metali; pajisje për 

dyer, jo nga metali; pajisje dritaresh, jo nga metali; karrige për kuverta; mbajtëse për lule 
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[mobilje]; kukulla për rrobaqepës; tavolina; dekorime lëvizëse [dekorime]; zile ere 

[dekorime]; vepra arti, nga druri, dylli, llaçi apo plastika; mbajtëse për ombrella; kosha për 

foshnje; varëse për pallto; varëse për kapela; mbajtëse për pallto; tavolina pune; rafte 

revistash; thasë gjumi për kamping; karrige [ulëse]; kolltuk; kanape, tabelë dërrase për 

varjen e çelsave; stola; rrethore për ecje për foshnje; tapa për shishe; karrige të larta për 

foshnje; mbështetëse për perde, jo nga metariale tekstili; jastëk ajri, jo për qëllime 

mjekësore; jastëk mbështetës ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime 

mjekësore; shufra për shkaëll; qelibar i verdhë; brinjë kafshësh; shilte për kafshë shtëpie; 

shtretër për kafshë shtëpie; kolibe për kafshë shtëpie; kafshë të mbushura; kthetra (të 

kafshëve); thundra kafshësh; shtretër pa dyshekë nga druri; bambu; shporta peshkimi; 

mengene, jo nga metali; stola pune; rafte për libra; mentesha, jo nga metali; rrotëza druri 

për penjë, mëndafsh, spango; këllëfe nga druri për shishe; sponde; buste nga druri, dylli, 

llaçi apo plastika; mbajtëse për kostume; kuti për letra, jo nga metali apo muri; këmbalece 

[mobilje]; dollapë me kyç; shtresa e mbulesa, përpos çarçafë; shtretër hidrostatik, jo për 

qëllime mjekësore; rrotëza për shtretër, jo nga metali; dyshekë me susta kërcuese; divane; 

kallame [materiale për thurje]; paleta ngarkimi, jo nga metali; numra shtëpish, jo nga 

metali, të pandriçuara; kabinete për dosje; figura dylli; artikuj shportarie; kanistra [shporta]; 

paret para oxhaku, shtëpiake; mbyllëse për shishe, jo nga metali; mbyllëse, jo nga metali 

për enë; rafte për kabinete të dosjeve; kuti, jo nga metali [magazinim, transportim]; tapa; 

mbajtëse për perde; parmakë për perde; cilindra për mbështjelljen e perde; shufra për perde; 

kuti paketimi nga plastika; hapa shkallësh [shkallë], jo nga metali; kabinete për 

medikamente; statujëza nga druri, dylli, allçia apo plastika; tabela ekspozimi; piedestale për 

vazo lulesh; arka për mish, jo nga metali; grepa varëse për pallto, jo nga metali; tabela nga 

druri apo plastika; banakë [tavolina]; mobilje nga metali; mobilje për zyrë; dorëza dyersh, 

jo nga metali; grila dritarësh [streha] [mobilje]; tavolina shkrimi; mbajtëse librash 

[mobilje]; pipa për pierje; byzylykë identifikimi; urna funerali; vitrina [mobilje];  

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 
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(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 
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biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 
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të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

40  Punë përfundimtare në prodhimin e tekstilit;punë finale në prodhimin e tesktilit;trajtime 

të lëkurës dhe gëzofit;punë finale në prodhimin e tesktilit;shërbime të ndarjes së 

ngjyrave;trajtim të substancave të rrezikshme;trajtime të materialeve toksike;menaxhim të 

mbeturinave [transformim];punët finale në prodhimin e tesktilit;zbardhje të tesktilit të 

qëndisur;ngjyrosje të këpucëve apo rrobave;skicim [punëtori sharrash];formësim më porosi 

të gëzofit;prerje të shtofit;qepje të fustanave;ngjyrosje dhe përpunim të lëkurës;nxierje në 

diell;para-zvogëlim të pëlhurave;bërje të pëlhura të jenë të papërshkueshme nga zjari dhe 

uji;përpunim të leshit;lustrim të gëzofit;lëmuarje dhe ngjyrosje të gëzofit;përpunim të 

gëzofit;modifikime të veshjeve;rrethime të skajeve të veshjeve;shërbime të 

rrobaqepjes;punë finale në përodhimin e tekstilit;prerje dhe ngjyrosje të pëlhurës;bërjë të 

tekstilit dhe gëzofit që të i rezistojnë tenjës.  
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(511) 4  Vajëra dhe yndyrëra industriale;lubrifikante;përbërje për thithjen, lagjen dhe 

lidhjen e pluhurit;karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndriçues;qirinjë 

dhe fitila për ndriçim;yndyra për këpucë;yndyrë për lustrimin e lëkurës.  

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 
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trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.  

16  Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 
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paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.   

20  Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; kuti jo nga metali, për ruajtje apo transportim; 

kocka, bri, kocka balenash apo sedefe të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; guaca detis; 

argjile e bardhë; qelibar i verdhë; flladitëse jo-elektrike për përdorim personal; jastëk; 

unaza për perde, jo nga metali; dollape; pupitra; banka ulëse [mobilje]; tavolina; korniza 

për qëndisje; kova, jo nga metali; ndarëse [mobilje]; pushuese karrigash për kokë [mobilje]; 

kova nga druri apo plastika; arka për lodra; shtretër; tryezë me rrota [mobilje]; rafte për 

shishe; kornizë për vendosjen e brushave; shporta, jo nga metali; jastëk; dyshekë; arka me 

rafte; perde nga druri bambu; djepa; divane; rafte [mobilje]; mbështetëse për ekrane; 

kabinete indeksimi [mobilje]; mbulesa të veshjeve [magazinim]; mbulesa për rroba 

[garderobë]; pajisje për mobilje, jo nga metali; pajisje shtrati, jo nga metali; pajisje për 

dyer, jo nga metali; pajisje dritaresh, jo nga metali; karrige për kuverta; mbajtëse për lule 

[mobilje]; kukulla për rrobaqepës; tavolina; dekorime lëvizëse [dekorime]; zile ere 

[dekorime]; vepra arti, nga druri, dylli, llaçi apo plastika; mbajtëse për ombrella; kosha për 

foshnje; varëse për pallto; varëse për kapela; mbajtëse për pallto; tavolina pune; rafte 

revistash; thasë gjumi për kamping; karrige [ulëse]; kolltuk; kanape, tabelë dërrase për 

varjen e çelsave; stola; rrethore për ecje për foshnje; tapa për shishe; karrige të larta për 

foshnje; mbështetëse për perde, jo nga metariale tekstili; jastëk ajri, jo për qëllime 

mjekësore; jastëk mbështetës ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime 

mjekësore; shufra për shkaëll; qelibar i verdhë; brinjë kafshësh; shilte për kafshë shtëpie; 

shtretër për kafshë shtëpie; kolibe për kafshë shtëpie; kafshë të mbushura; kthetra (të 

kafshëve); thundra kafshësh; shtretër pa dyshekë nga druri; bambu; shporta peshkimi; 

mengene, jo nga metali; stola pune; rafte për libra; mentesha, jo nga metali; rrotëza druri 

për penjë, mëndafsh, spango; këllëfe nga druri për shishe; sponde; buste nga druri, dylli, 

llaçi apo plastika; mbajtëse për kostume; kuti për letra, jo nga metali apo muri; këmbalece 

[mobilje]; dollapë me kyç; shtresa e mbulesa, përpos çarçafë; shtretër hidrostatik, jo për 

qëllime mjekësore; rrotëza për shtretër, jo nga metali; dyshekë me susta kërcuese; divane; 

kallame [materiale për thurje]; paleta ngarkimi, jo nga metali; numra shtëpish, jo nga 

metali, të pandriçuara; kabinete për dosje; figura dylli; artikuj shportarie; kanistra [shporta]; 

paret para oxhaku, shtëpiake; mbyllëse për shishe, jo nga metali; mbyllëse, jo nga metali 

për enë; rafte për kabinete të dosjeve; kuti, jo nga metali [magazinim, transportim]; tapa; 

mbajtëse për perde; parmakë për perde; cilindra për mbështjelljen e perde; shufra për perde; 
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kuti paketimi nga plastika; hapa shkallësh [shkallë], jo nga metali; kabinete për 

medikamente; statujëza nga druri, dylli, allçia apo plastika; tabela ekspozimi; piedestale për 

vazo lulesh; arka për mish, jo nga metali; grepa varëse për pallto, jo nga metali; tabela nga 

druri apo plastika; banakë [tavolina]; mobilje nga metali; mobilje për zyrë; dorëza dyersh, 

jo nga metali; grila dritarësh [streha] [mobilje]; tavolina shkrimi; mbajtëse librash 

[mobilje]; pipa për pierje; byzylykë identifikimi; urna funerali; vitrina [mobilje];  

21  Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 
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qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.   

24  Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; peceta nga 

tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura (jo 

nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 
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artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.   

25  Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo nga 

letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela për 

larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.   

26  Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 
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shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.   

28  Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.  

35  Reklamime;menaxhim të biznesit;administrim të biznesit;funksione të zyrës;shërbime 

ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani industriale apo 

komerciale;organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale apo 

reklamuese;shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar kartela 
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shërbime për klientë;administrime të programeve të lojalitetit të klientëve;shërbime 

modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi;përpunime të teksteve 

reklamuese;rregullime të vitrinave të shitoreve;shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës;demonstrime të produkteve;promocione të 

shitjeve (për palët e treta);shitje në ankande publike;shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve;shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një biznesi 

që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global;shërbime të 

agjencive për import-eksport;shërbime të agjencive të punësimit;reklamime on-line në një 

rrjet kompjuterik;shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe shërbimeve 

për kompanitë e tjera);shpërndarje të mostrace;menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve;shërbimet e marrëdhënies me publikun;shëbrime të agjencive për informata 

tregtare;shërbime të agjencive të reklamimit;dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje;dhënie m qira të hapësirës për reklamim;shpërndarje të materialeve 

reklamuese;ndihmesë në menaxhimin e biznesnit;kërkime të dhënave në dosje 

kompjuterike (për tjerët);përpilime të infiormatave në baza të të dhënave 

kompjuterike;transkriptim;përgatitje të rubrikave publike;ndihmesë në menaxhimin tregtar 

apo industrial;menaxhim të biznesit të artistëve përformues;reklamim me postë 

direkte;përditësime të materialeve reklamuese;riprodhim të dokumenteve;studim të 

tregut;vendosje të reklamave, reklamim në hapësira të hapura;hulumtime të 

opinionit;sistematizim të informatave në baza të të dhënave kompjuterike;publikimeve të 

teksteve reklamuese;shërbime rilokimi për biznese;kontabilitet;shërbime të agjencive të 

shitjes dhe aranzhimit të shitjeve;shëbrime të shitjes me shumicë dhe pakicë me gjitha 

mënyrat”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/164 

(220) 06/02/2018 

(731) Bashkim Berisha 

Bregu i Diellit, rr.Major Mehmet 

Bushi,Lamella 19,Nr.10,10000 Prishtinë, 

KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  AMETHYST 

 

 
     

 

(511) 14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat me metale të çmueshme ose 

të veshura me ato, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret (stolit), gurët e 

çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e 

kohës); orët e dorës, orët,  byzylyk, zbukurimet i varëse, vathë, zbukurime (bizhuteri), 

zinxhirë për çelësa, kunjat (gjilpëra me koke) mbërthyese, gjilpëra mbërthyese për jakë 

xhakete, gjerdane, xhep (mbajtëse ) e orës, orë alarmi, orë muri, rripa ore, kuti ore, zinxhirë 

nga stolitë, zinxhirë orësh, koronografet për përdorim si ore, kronometrat, mbajtësit e 

cigareve (cigarlluk), kapëse (mbërthyese) i veshëve, kapëse (mbërthyese) i kravatës, stoli e 

kostumeve,  shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, unaza, 

orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për orë.  

25  Veshje, këpucë, kapela.  
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43  Shërbime hoteli, shërbime moteli, shërbime të sigurimit të vendosjes;shërbime të 

vendosjes së përkohshme;shërbime të sigurimit të vendosjes në hotele dhe llojeve tjera të 

vendosjes;shërbime të sigurimit të informatave për pushim dhe planifikim lidhur me 

vendosjen;shërbime bari, shërbime të koktej pushimoreve dhe organizim dhe mbajtje të 

koktejeve dhe shërbime të klubeve të natës;shërbime kafenesh, restorantesh dhe snek 

baresh;shërbime për sigurim ushqimi dhe pijeve;shërbime të lajmërimit dhe ç’lajmërimit në 

hotele;shërbime të informatave elektronike të cilat kanë të bëjnë me hotelet;shërbime 

këshillëdhënëse dhe shërbime konsultash të cilat kanë të bëjnë me të lartpërmendurat.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/165 

(220) 06/02/2018 

(731) Afrim Osmani Arberia Group ShPK 

Zona Industriale p.n.10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Fresh 

 

 
     

 

(511) 29  Mish nga shpezet  peshqit dhe  loje   ekstrakte  mishi      fruta dhe perime dhe 

perime te konzervuara te ngrira te thata  dhe te gatuara   Qumeshte  dhe produktet te 

qumshtit  vjarave dhe yndyrave .  

32  Birra, minerale dhe ujrat e gazuarë, thjeshtë dhe pije të tjera të buta(soft) me gaz 

karbonik;pije energjike , pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/168 

(220) 07/02/2018 

(731) Kolë Dema Rr”Enver Berisha”, nr. 31, 

10000 Prishtinë, KS 

(591) Ngjyrat që mbrohen: e kaltër, e gjelbër 

dh e bardhë. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte për higjien, zbardhim dhe pastrim; produkte per heqjen e njollave; 

produkte për shkelqim; produkte për heqjen e insekteve në materialet të buta dhe të forta; 

produkte ekologjike.  

5  Preparatet e sanitarisë dhe për, preparate për dezinfektim.  
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(210) KS/M/ 2018/169 

(220) 07/02/2018 

(731) Tartine L.L.C. Fehmi Agani Street 

No. 87 10000 Prishtina, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)  TARTINE 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, mish të shpezëve shtëpiake dhe të egra; ekstrakt mishi; fruta dhe 

perime të konservuara, ngrira dhe të thara; xhelatinë, reçel, kompot; vezë; qumësht dhe 

produkte qumështi; vajëra për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale; oriz; tapioka dhe miell palme (sago); miell dhe 

preparate të përgatitura nga drithërat; bukë, tortë dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; sheqer, 

mjaltë dhe melasë; brumëra; pasta; salcë pastash; patate të skuqura; tharmë; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustardë; uthull; sosëra (suplemente); salcë domatesh; erëza; akull.  

32  Birrëra; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; koktej; pije energjike; 

limonadë; pije frutash dhe lëngje frutash; lëngje perimesh; lëngje domatesh; surupe dhe 

preparate tjera për përgatitjen e pijeve; smoothie (pije); pije të pasuruara me proteina për 

sporte; pije të bëra nga orizi përveç zëvendësuesve të qumështit; pije të bëra nga soja 

përveç zëvendësuesve të qumështit.  

33  Pije alkoolike (përveç birrërave); rum; vodka; verëra; uiski; ekstrakte të frutave, 

alkoolike; koktej.  

39  Trasnsport; paketim dhe ruajtje e mallrave(ushqimit).  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafene; 

restaurante; restaurante me vetë-shërbim; rezervime akomodimi (të përkohshme); lokale; 

bare me ushqim; qiradhënie të dhomave konferenciale; skulpturimi i ushqimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/170 

(220) 07/02/2018 

(731) Tartine L.L.C. Fehmi Agani Street 

No. 87 10000 Prishtina, KS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, mish të shpezëve shtëpiake dhe të egra; ekstrakt mishi; fruta dhe 

perime të konservuara, ngrira dhe të thara; xhelatinë, reçel, kompot; vezë; qumësht dhe 
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produkte qumështi; vajëra për ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale; oriz; tapioka dhe miell palme (sago); miell dhe 

preparate të përgatitura nga drithërat; bukë, tortë dhe ëmbëlsira; akull për ngrënie; sheqer, 

mjaltë dhe melasë; brumëra; pasta; salcë pastash; patate të skuqura; tharmë; pluhur për 

pjekurina; kripë; mustardë; uthull; sosëra (suplemente); salcë domatesh; erëza; akull.  

32  Birrëra;ujë mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;koktej;pije 

energjike;limonadë;pije frutash dhe lëngje frutash;lëngje perimesh;lëngje domatesh;surupe 

dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve;smoothie (pije);pije të pasuruara me proteina për 

sporte;pije të bëra nga orizi përveç zëvendësuesve të qumështit;pije të bëra nga soja përveç 

zëvendësuesve të qumështit.  

33  Pije alkoolike (përveç birrërave); rum; vodka; verëra; uiski; ekstrakte të frutave, 

alkoolike; koktej.  

39  Trasnsport;paketim dhe ruajtje e mallrave(ushqimit).  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafene; 

restaurante; restaurante me vetë-shërbim; rezervime akomodimi (të përkohshme); lokale; 

bare me ushqim; qiradhënie të dhomave konferenciale; skulpturimi i ushqimeve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/171 

(220) 08/02/2018 

(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop 

95014 Cupertino, California, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  AIRDROP 

 

 
     

 

(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, 
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kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues;matës të shpejtësisë;matës të 

lartësisë;aparate për matjen e distancës;aparate për incizimin e distancës;pedometër (matës 

të hapave);aparate për matjen e shtypjes;indikatorë të shtypjes;monitorë, ekrane, ekranë të 

montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje 

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

televizione, 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.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/172 

(220) 08/02/2018 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 1 Water Street  

London WC2R 3LA, UK 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)  NEOSTIKS 
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(511) 34  Duhan, i pa përpunuar apo i përpunuar;produkte te duhanit;zëvendësues te 

duhanit ( jo për qëllime mjekësore);te gjitha për qëllime te ngrohjes se duhanit , por jo edhe 

te ndezjes;artikuj për duhanpirës;pajisje elektronike dhe pjesë te tyre për ngrohjen e 

duhanit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/201 

(220) 16/02/2018 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)  ALMACIN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/202 

(220) 16/02/2018 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)      ALDIZEM 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/203 

(220) 16/02/2018 

(731) Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  
 

(540)  SLIM-MIX 

 

 
     

 

(511) 5  çaj mjekësor, përzierje çaji.  
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(210) KS/M/ 2018/204 

(220) 16/02/2018 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde  

ESKISEHIR, TR 

(591) e verdhë, e kuqe, e bardhë, portokalli 

dhe e zezë 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Biskota, çokollata, kuleq të ëmbël, pjekurina, uafera (ëmbëlsira të mbushura), 

pastiqeri, pite, akullore, akull për ushqime.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/205 

(220) 16/02/2018 

(731) Luan Selishta  Kosovë /Gjilan    

Rr.Nëna Terez Nr.76 Kodi Postar; 60000, 

KS 

(591) Të mbrohet me të gjitha llojet e 

ngjyrave egzistuese,imagjionare apo 

sbuluese qe mund të vijojn si rezultat i 

zhvillimeve tekniko -teknologjike. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkura ,imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto matriale që nuk janë 

përfshir në klasat tjera: Lekur e kafsheve,gezoft:valixhet dhe çantat e udhtimit: 

obrellat,çadrat e diellit dhe bastunet: kamxhiket,takemet dhe shalat  

23  Fijet dhe pejët,për përdorim ne fushen e tekstilit.  

24  Tekstilet dhe mallrat prej tekstilit,qe nuk jane perfshire ne klasat tjera: 

Mbulesat e shtreterve dhe te tavolinave.  

25  Rrobat,kepucet,kapelat.  
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(210) KS/M/ 2018/206 

(220) 20/02/2018 

(731) Allied Brands S.r.l. 

Corso Venezia, 36  20121 Milano, ITALY, 

IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  XENTA ABSENTA 

 

 
     

 

(511) 33  Pijet alkoolike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/207 

(220) 20/02/2018 

(731) ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TEUTA 

 

 
     

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar  dhe pije tjera jo-alkoolike, pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera  për bërjen e pijeve  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/208 

(220) 20/02/2018 

(731) ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  TEUTA MBRETËRESHA E 

DETEVE 

 

 
     

 

(511) 32  Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.  

33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.  
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(210) KS/M/ 2018/209 

(220) 20/02/2018 

(300) 30 2017 020 946.0  22/08/2017  DE 

(731) Daimler AG 

Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Pjesë të makinave (veturave)  

16  Materiale paketimi te bëra nga letra, kartoni ose plastika  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/210 

(220) 20/02/2018 

(300) 30 2017 020 945.2  22/08/2017  DE 

(731) Daimler AG Mercedesstrasse 137, 

70327 Stuttgart, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Pjesë të makinave (veturave)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/211 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   
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(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/212 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(591) E zeze dhe e bardh 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2018/213 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(591) E Portokallt, E pembe, e vjollce , e 

kaltert dhe e zeze 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/214 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(591) E hirit, e portokallt, e pembe, e vjollce 

dhe e kaltert 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2018/215 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(591) E Gjelbert dhe e kaltert e mbyllt 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/216 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(591) E Gjelbert , e kaltert e mbyllt dhe e 

bardh 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/217 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(591) E bardh dhe e zeze 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  
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41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/218 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  PRISHTINA PARK 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/219 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  PRISHTINA MALL 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/220 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  MALL OF PRISHTINA 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet;çështje financiare;çështje monetare;çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2018/221 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  THE MALL 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/222 

(220) 21/02/2018 

(731) " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. 

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  Qendra Tregtare e Prishtines 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/223 

(220) 21/02/2018 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  “Çips nga patatet”.  
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(210) KS/M/ 2018/224 

(220) 21/02/2018 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(591) E hirtë, e kaltër, e verdhë, e kuqe, e 

bardhë, e zezë 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  “Çips nga patatet”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/225 

(220) 21/02/2018 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(591) E hirtë, e kuqe, kaltër, e verdhë, e 

bardhë, e gjelbert, e zezë 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  “Çips nga patatet”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/226 

(220) 21/02/2018 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(591) E hirtë, portokalli, kaltër, e verdhë, e 

kuqe, e bardhë, e kaftë, e zezë 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 29  “Çips nga patatet”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/227 

(220) 21/02/2018 

(731) MARBO PRODUCT d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(591) E hirtë, e gjelbert, kaltër, e verdhë, e 

kuqe, e bardhë, e zezë 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  “Çips nga patatet”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/228 

(220) 21/02/2018 

(300) 30 2017 020 993.2  23/08/2017  DE 

(731) Daimler AG 

Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Pjesë të makinave (veturave)  



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

556 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/229 

(220) 22/02/2018 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  BROMERGON 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike për përdorim njerëzor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/230 

(220) 22/02/2018 

(731) Prizren Commerce Group  SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS 

(591) e kuqe, e bardhe, e kaltër e errët, e 

kaltër e ndritshme, e  verdhë, e gjelbër, 

portokalli, vjollce, kafe e ndritshme.   

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra ; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime te 

konservuara,  të thara, dhe të ziera; komposto; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra 

dhe yndyra ushqimore; supa, preparatet  e supave me perime, preparatet për bërjen supave.   

30  Preparatet  aromatizuese për ushqim;erëza;piper[erëza ];bimë kopshti, të thara 

[erëza];farat e përpunuara për përdorim si erëza;mëlmesa;shtesë gjellësh me perime, 

përzierje të perimeve te kripura dhe thara për përdorim si mëlmesë për ushqim;kripë 

gatimi;kripë për ruajtjen e ushqimeve;salcë [erëza ], salcë sallate;esenca për produktet 

ushqimore, përveç esencave eterike dhe vajrave esenciale;makarona.  
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(210) KS/M/ 2018/231 

(220) 22/02/2018 

(731) "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS 

(591) e kuqe, e bardhe, e kaltër e errët, e 

kaltër e ndritshme, e  verdhë, e gjelbër, 

portokalli, vjollce, kafe e ndritshme.   

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra ; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime te 

konservuara,  të thara, dhe të ziera; komposto; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra 

dhe yndyra ushqimore; supa, preparatet  e supave me perime, preparatet për bërjen supave.   

30  Preparatet  aromatizuese për ushqim;erëza;piper[erëza ];bimë kopshti, të thara 

[erëza];farat e përpunuara për përdorim si erëza;mëlmesa;shtesë gjellësh me perime, 

përzierje të perimeve te kripura dhe thara për përdorim si mëlmesë për ushqim;kripë 

gatimi;kripë për ruajtjen e ushqimeve;salcë [erëza ], salcë sallate;esenca për produktet 

ushqimore, përveç esencave eterike dhe vajrave esenciale;makarona.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/232 

(220) 22/02/2018 

(731) HOTIC AYAKKABI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Yahya Kemal Mah. Ayazma Cad. Turin Is 

Merkezi B Blok No.2/A Kagithane 

Istanbul, TR 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lekurë e papërpunuar ose gjysëm e përpunuar dhe lëkurë të kafshëve, imitimi i 

lëkurës, lëkurë të fortë, lëkurë për t’u përdorur për astar (material për brendin e rrobave). 

Mallra të punuara nga lëkura, imitim të lëkurës ose materialeve tjera, të dizajnuara për të 

bartur mallra, të përfshira në këtë klasë; çanta, kuleta, kuti dhe sënduk prej lëkure ose 

lëkure të fortë; këllëf  për çelsa, sënduk [valixhe], valixhe. Çadra; ombrella; çadra dielli; 

shkop për ecje. Kamxhik; parzmore; takëme kuajsh; yzengji (frena për kuajt); shirita të 

lëkurës (takëme kuajsh).  

25  Veshje, përfshire veshje të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse 

për qëllime speciale; çorape, mbuloja-mbështjellëse [veshje], shall, shami, shalle të gjera, 

breza [veshje]. Kepucë, kepucë, pandofla, sandale. Kapelë, kesulë, kapele me strehë, beretë, 
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kapele [veshje për kokë], kapelë për mbrojtjen të kafkës.  

35  Reklamim, marketing dhe marrëdhenje me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qellime komerciale dhe të reklamimit. Funksione të zyrës; sherbime 

sekretarie; aranzhimi i abonimeve të revistave për të tjeret; përpilimi i statistikave; 

qeradhënja e pajisjeve të zyrës; sistematizimi i informacioneve në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigje telefonike për abonentët që nuk janë në dispozicion. Menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsultime lidhur më bizneset; kontabilitet; shërbime 

konsulence komerciale; rekrutim i personelit, vendosja e personelit, agjenci punësimi, 

agjenci për import-eksport; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit. Shitja me 

ankand. Bashkimi i të mirave materiale, për përfitimin e personave tjerë, për një 

shumëllojshmëri të mallrave, domethënë, lekurë e papërpunuar ose gjysëm e përpunuar dhe 

lëkura të kafshëve, imitimi i lekurës, lëkura të forta, lëkurë për t’u përdorur për astar 

(material për brendin e rrobave); mallrat të punuara nga lëkura, imitim të lekurës ose 

materiale tjera, të dizejnuara për të bartur mallra; çanta, kuleta, kuti dhe sënduk prej lëkure 

ose lëkure të fortë; këllëf  për çelsa, sënduk [valixhe], valixhe; çadra; ombrellë; çadra dielli; 

shkop për ecje; kamxhik; parzmore; takëme kuajsh; yzengji (frena për kuajt); shiritat të 

lëkurës (takëme kuajsh); veshje, përfshirë veshje të brendshme dhe veshje të jashtme, 

përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime speciale; çorape, mbuloja-mbështjellëse [veshje], 

shall, shami, shalla të gjera, breza [veshje]; kepucë, kepucë, pandofla, sandale; kapelë, 

kesulë, kapele me strehë, beretë, kapele [veshje për kokë], kapelë për mbrojtjen të kafkës, 

duke u mundësuar konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra, 

shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, shitoret me shumicë, 

nëpërmjet mjeteve elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/233 

(220) 23/02/2018 

(731) Arijan Rosić Bulevar Mihaila Pupina 

10i, 11000 Belgrade, RS 

(591) E KALTËR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

pastrim, lustrim, ç’vajosëse dhe abrasive; sapun jo mjeksor; produkte parfumerie; vajra 

esenciale; kozmetikë jo-mjeksore; losione flokësh jo-mjeksor; dentifrice jo-mjekësor  

5  Produkte farmaceutike; preparate mjeksore dhe veterinare; produkte sanitare për qëllime 

mjekosre; ushqim dietik dhe substanca për përdorim mjeksor ose veterinar; ushqim për 

bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplastë; materiale për fashim; material 

për mbushje dhëmbësh dhe marje të gjurmëve; desinfektantë, pesticide; fungicide, 

herbicide.  

21  Paisje dhe kontejnerë për përdorim në amvisëri dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjer; 

brusha (pos për pikturim); materiale për bërje të brushave; artikuj për çëllime pastrimi; qelq 

i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar (pos qelqit për ndërtimtari); qelqurina, porcelan dhe 

argjilë.  

44  Shërbime mjeksore;shërbime veterinare;shërbime higjienike dhe mirmbajtje të bukurisë 
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për njerëz ose kafshë;shërbime bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/236 

(220) 27/02/2018 

(731) 13. Jul Plantaze" a.d. 

Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000 

Podgorica, ME 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pijet alkoolike (përveç birrave).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/237 

(220) 27/02/2018 

(300) Z-2017/1327  01/09/2017  RS 

(731) Energy Beverages LLC, 

Corona, California 92879, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  “Pije jo-alkoolike, përfshirë pijet e gazuara dhe pijet energjike; shurupa, pluhur, 

koncentrate, pluhur dhe preparate për përgaditjen e pijeve, përfshirë pijet e gazuara dhe 

pijet energjike; birra.”  
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(210) KS/M/ 2018/238 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kuqe, ngjyrë e portokallit, e gjelbër. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/239 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kuqe, e verdhë, e gjelbër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  
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(210) KS/M/ 2018/240 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kuqe, e verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/241 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, e gjelbër, e 

bardhë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

562 

 

(210) KS/M/ 2018/242 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, e gjelbër, 

ngjyrë vjollce. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  : Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/243 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, ngjyrë roze, e zezë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur;artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera;zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.  
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(210) KS/M/ 2018/244 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kuqe, ngjyrë portokalle, e zezë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/245 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, ngjyrë ari,, e kaltër, e zezë. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  
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(210) KS/M/ 2018/246 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E verdhë, e kuqe, e kaltër, e zezë, e 

bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/247 

(220) 27/02/2018 

(731) Euro Games Technology Ltd. 

4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(591) E kuqe, verdhë, e gjelbër. 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.  

28  Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.  

41  Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  
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(210) KS/M/ 2018/248 

(220) 27/02/2018 

(731) CHANEL 135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)  D-POLLUTION ESSENTIEL 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun, parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, produkte kozmetike për kujdesin e 

lekurës, losione kozmetike, krema kozmetik, serume për përdorim kozmetik, losione për 

flokë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/249 

(220) 27/02/2018 

(731) CHANEL 135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)  HYDRA BEAUTY 

 

 
     

 

(511) 3  Sapun, parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, produkte kozmetike për kujdesin e 

lekurës, losione për flokë, pastë dhëmbësh.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/250 

(220) 27/02/2018 

(731) CHANEL 135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)  LA SOLUTION 10 DE CHANEL 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për pastrim, lustrim, heqjen e njollave dhe materiale gërryese; sapun; 

parfumeri; vajra esenciale; kozmetikë; produkte kozmetikë për kujdesin e lekurës; krem 

kozmetik; krem për zbardhimin e lekures; maska për zbukurim; buzëkuq; maskara; hije për 

sy; produkte për pastrimin e kozmetikës; qumesht për pastrim për qellime higjenike; 

deodorant për trup; locione për përdorim kozmetik; preparate kozmetike për vaskë; 

depilator (për largimin e qimeve); losione për flokë; shampo; produkte për rroje; losione 

për përdorim pas rroje; pasta dhëmbësh; kozmetikë për kafshë.  
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(210) KS/M/ 2018/251 

(220) 27/02/2018 

(300) 32033  12/09/2017  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

(591) hiri, portokalli 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i përpunuar;produktet e duhanit;zëvendësues të duhanit 

(të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi);të gjitha me qellim për ngrohje por jo për 

ndezje;produkte për duhanpirës;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre më qellim të ngrohjes 

së duhanit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/252 

(220) 27/02/2018 

(731) MAXIMA DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

LUČANI (VAROŠICA) Dragiše Mišovića 

16 Lučani, RS 

(591) portokalli, bardhë  dhe hirit 

 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Ngjyra   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/253 

(220) 27/02/2018 

(731) "NELLI" DOO Loznica 

Georgija Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

(591) e gjelbër e errët, e gjelbër e 

ndritshme,e kafe e errët,  kafe e ndritshme, 

krem e errët, krem e ndritshme, okër, 

verdhë, kuqe, zezë, hirit, bardhë. 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  çokollata  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/254 

(220) 27/02/2018 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(740)  Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting" 

Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12, 

10000, Prishtinë 
 

(540)  Chicoo 

 

 
     

 

(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- Produktet e mishit të pulës, 

Sallam, Virshlle, Pulë, Gjoks Pule, Kaçikë e tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/255 

(220) 27/02/2018 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591)  E Bardhë, e Kuqe dhe e Verdhë. 

(740)  Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting" 

Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12, 

10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim- Produktet e mishit të pulës, 

Sallam, Virshlle, Pulë, Gjoks Pule, Kaçikë e tjera.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/256 

(220) 28/02/2018 

(731) GUCCIO GUCCI S.P.A. 

Via Tornabuoni 73/R 50123 Firenze, IT 

(591) E kuqe    (PANTONE 19-1763 TPX), 

E gjelbër (PANTONE 19-551 TPX). 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapunë; parfume; vajra esenciale; kozmetikë jo mjekësore; losion i flokëve jo 

mjekësor; preparate për grim; preparatet e trupi dhe preparate për përkujdesjen e bukurisë.  
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9  Aparatura optike dhe instrumente; syze duke përfshi e xhamat; syze dielli, korniza dhe 

thjerrëza, syza te mençura; pajisje komunikimi dhe aparatura duke përfshirë tabletë, 

telefonat mobil,  telefonat e mençur, lexuesit MP3 dhe kompjuterët përkatësisht shtëpizat,  

pajisje elektronike pa përdorim nga duart, mbështjellëse, mbushës, shirita, dëgjuese; orët e 

mençura.  

14  Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; gurët e çmuar; bizhuteri duke përfshire zinxhirët; 

gjerdan; unaza; byzylyk; dekorues veshi ose vrase zbukuruese; karficë zbukurimi; 

zbukurues bizhuterie; instrumentet horologjike dhe kronometrike; orë; orë dore; kuti 

bizhuterie dhe kutitë për orë dore; rripa për orë dore; pulla dekorues; gjilpëra dekoruese të 

kravatave; mbajtëse e çelësave ne formë unaze;  zengjinet e mbajtësve të çelësave dhe 

zbukuruesit si dhe pjesët e tyre; stoli bizhuterie për këpucë.            

18  Lëkura dhe imitimet lëkurave; lëkura kafshe; lëkur kafshe e terur për përdorim; mbathje 

dhe valixhe udhëtimi; çadra dhe çadra dielli, bastun për ecje; kamxhik; parzmore dhe 

takëme kuajsh; çanta; çanta krahu; çanta shpine; çanta boston (çant dore); çanta beli; çanta 

për bartje të foshnjave; çanta për blerje; çanta dufle ( qanta dore personale ); çanta tote 

(çanta te vogla  për bartje te sendeve); çanta për mbrëmje; çanta dore te vogla; kuleta; çanta 

dore; këllëf lëkure për kredit kartelat dhe mbajtëset; këllëf i biznes kartelave; çanta 

udhëtimi prej lëkure; çanta udhëtimi për këpucë; valixhe e vogël; çanta për atashe; çanta te 

vogla prej lëkure; çanta bartëse të bëra prej lëkure; çanta shkollore dhe çanta shpine; 

valixhe; çanta sportive; çanta dhe mbajtëse për veshje sportive; këllëf i çelësave të bërë nga 

lëkura; çanta shpine; çanta e madhe shpine me shirita dhe me kornizë  (  çantë për përdorim 

nga alpiniste , kampistët etj. ) ; çanta udhëtimi me rrotë; kuti që shitet e zbrazët; çanta rroje 

që shitet e zbrazët; çanta plazhi.  

25  Veshje; mbathje; kapela                   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/257 

(220) 28/02/2018 

(731) BIODOM  27 d.o.o., proizvodnja, 

trgovina in storitve OIC-HRPELJE 14A, SI-

6240 KOZINA, SI 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)  BIODOM 

 

 
     

 

(511) 9  Instrumente matëse, zbuluese dhe monitoruese, treguesit dhe kontrolluesit; 

instrumente monitoruese; kontrolluesit (rregullatorët): aparatura për monitorim pamor; njësi 

monitoruese [elektrike]; aparatura monitoruese, elektrike; aparatura kontrolluese për 

monitorim [elektrike]; monitorues elektrik të dioksidit të karbonit [përveçse për qëllime 

mjekësore]; instrumente monitoruese elektronike, përveçse për qëllime mjekësore; 

monitorues elektronik të temperaturës, përveçse për qëllime mjekësore; aparatura të 

telekomandës; aparatura për rregullimin e lëndëve djegëse; aparatura për rregullimin e 

ngrohjeve; aparatura për rregullimin e kohës; aparatura për kontrollimin e procesit 

[elektrike]; aparatura për kontrollimin e termostateve; aparatura për kontrollimin e 

temperaturave; aparatura kontrolluese automatike; kontrollues për kontroll digjital të 

proceseve; kontrollues elektronik; aparatura kontrolluese elektronike; njësi kontrolluese 
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elektronike; aparatura kontrolluese të procesit [elektronike]; rregullatorë elektronikë; 

aparatura kontrolluese të lëvizshme me rreze infra të kuqe; stacionet e kontrollit (të 

lëvizshme, elektrike ose elektronike); pajisjet e kontrollit të energjisë; programues të 

ngrohjes qendrore; rregullator të energjisë; kontrollues termik [termostate]; rregullatorët e 

temperaturës së ujit; rregullues të presionit; kontrollues termik; kontrolluesit e termostatit; 

të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë të cilat janë të destinuara për 

fushën e ngrohjes.   

11  Qynga dhe instalimet për transportin e gazeve të shkarkuara;ndezës, kaldaja dhe 

ngrohje;kamin;aparati për ngrohje qendrore;aparat për ngrohjen e hapësirës;rregullatorët 

automatikë të temperaturës për radiatorët e ngrohjes qendrore;instalime për ngrohje 

qendrore;instalimet për kontrollin e rrjedhjes së gazrave;aparatet dhe instalimet e 

ngrohjes;aparatet e kontrollit të ndezjes;aparate për ngarkim të furrave;aparate për 

gjenerimin e nxehtësisë;aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të 

gazta;aparatet e ngrohjes për furra;kaldaja për ngrohje qendrore;njësitë e kontrollit [valvule 

termostatike] për instalimet e ngrohjes;kaldaja;kaldaja për instalimet e ngrohjes 

qendrore;kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të ngrohtë;kaldaja e furrës;kaldaja për 

përdorim në sistemet e ngrohjes;valvule (kontrollet e ndjeshmërisë se temperaturës për 

operim automatik) - [pjesët e instalimeve të ngrohjes];aparate për furnizim-mbushje për 

kaldaja për ngrohje;aparate për ngrohje për përdorim në shtëpi;pajisje për ngrohjen e 

trotuareve;pajisje, të formuara, për furra;stufa;të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira 

në këtë klasë të cilat janë të destinuara për  ngrohje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/258 

(220) 28/02/2018 

(731) BIODOM  27 d.o.o., proizvodnja, 

trgovina in storitve OIC-HRPELJE 14A, SI-

6240 KOZINA, SI 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   BIOLOGIC 

 

 
     

 

(511) 9  Instrumente matëse, zbuluese dhe monitoruese, treguesit dhe kontrolluesit; 

instrumente monitoruese; kontrolluesit (rregullatorët): aparatura për monitorim pamor; njësi 

monitoruese [elektrike]; aparatura monitoruese, elektrike; aparatura kontrolluese për 

monitorim [elektrike]; monitorues elektrik të dioksidit të karbonit [përveçse për qëllime 

mjekësore]; instrumente monitoruese elektronike, përveçse për qëllime mjekësore; 

monitorues elektronik të temperaturës, përveçse për qëllime mjekësore; aparatura të 

telekomandës; aparatura për rregullimin e lëndëve djegëse; aparatura për rregullimin e 

ngrohjeve; aparatura për rregullimin e kohës; aparatura për kontrollimin e procesit 

[elektrike]; aparatura për kontrollimin e termostateve; aparatura për kontrollimin e 

temperaturave; aparatura kontrolluese automatike; kontrollues për kontroll digjital të 

proceseve; kontrollues elektronik; aparatura kontrolluese elektronike; njësi kontrolluese 

elektronike; aparatura kontrolluese të procesit [elektronike]; rregullatorë elektronikë; 

aparatura kontrolluese të lëvizshme me rreze infra të kuqe; stacionet e kontrollit (të 

lëvizshme, elektrike ose elektronike); pajisjet e kontrollit të energjisë; programues të 
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ngrohjes qendrore; rregullator të energjisë; kontrollues termik [termostate]; rregullatorët e 

temperaturës së ujit; rregullues të presionit; kontrollues termik; kontrolluesit e termostatit; 

të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë të cilat janë të destinuara për 

fushën e ngrohjes.   

11  Qynga dhe instalimet për transportin e gazeve të shkarkuara; ndezës, kaldaja dhe 

ngrohje; kamin; aparati për ngrohje qendrore; aparat për ngrohjen e hapësirës; rregullatorët 

automatikë të temperaturës për radiatorët e ngrohjes qendrore; instalime për ngrohje 

qendrore; instalimet për kontrollin e rrjedhjes së gazrave; aparatet dhe instalimet e 

ngrohjes; aparatet e kontrollit të ndezjes; aparate për ngarkim të furrave; aparate për 

gjenerimin e nxehtësisë; aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të 

gazta; aparatet e ngrohjes për furra; kaldaja për ngrohje qendrore; njësitë e kontrollit 

[valvule termostatike] për instalimet e ngrohjes; kaldaja; kaldaja për instalimet e ngrohjes 

qendrore; kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të ngrohtë; kaldaja e furrës; kaldaja për 

përdorim në sistemet e ngrohjes; valvule (kontrollet e ndjeshmërisë se temperaturës për 

operim automatik) - [pjesët e instalimeve të ngrohjes]; aparate për furnizim-mbushje për 

kaldaja për ngrohje; aparate për ngrohje për përdorim në shtëpi; pajisje për ngrohjen e 

trotuareve; pajisje, të formuara, për furra; stufa; të gjitha mallrat e lartpërmendura të 

përfshira në këtë klasë të cilat janë të destinuara për  ngrohje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/259 

(220) 28/02/2018 

(731) "NELLI" DOO Loznica 

Georgija Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

(591) nuanca te ngjyres se gjelber, nuanca te 

ngjyres se kuqe, nuanca te ngjyres se kalter, 

nuansa te ngjyres se verdhë,  ngjyrë rozë, 

kafe, bardhë, zezë. 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  produktet e ëmbëlsirave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/260 

(220) 28/02/2018 

(731) "NELLI" DOO Loznica 

Georgija Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

(591) portokalli, verdhë,  gjelbër, kuqe 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  mish, peshk, bagëti dhe kafshë të egra; përpunime te mishit;  fruta dhe perime te 

konservuara , thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumësht dhe produkte nga 

qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim.  

30  kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues te kafes;miell dhe produkte 

nga drithërat, bukë, kuleç te ëmbël, ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melasë, tharëm, pluhur për 

fryrje;krip, mustardë;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa;akull.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/261 

(220) 28/02/2018 

(731) "NELLI" DOO Loznica 

Georgija Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

(591) Nuanca te ngjyres kafe,  

Nuanca te ngjyres se gjelber, Nuanca te 

ngjyres   krem, Nuanca te ngjyres portokall, 

kuqe, bardhë 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  produkte të ëmbëlsirave.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/262 

(220) 28/02/2018 

(300) 30 2018 102 124  23/02/2018  DE 

(731) Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

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

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 

9, Prishtinë 
 

(540)  MOTOROLA 1 

 

 
     

 

(511) 9  Telefonat e mençur, telefonat celularë dhe aksesorë për to, domethënë, karikues    
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(mbushës) te baterive dhe përshtatës ( adapter). 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/263 

(220) 28/02/2018 

(731) “VELANIA” SH.P.K. 

Mehmet Kaqurri pn-1, Prishtinë , KS 

(591) E Kaltert, e zez, e hirit dhe e bardh 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Kati 1 10000 Prishtina 
 

(540)    

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti;paketimimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/264 

(220) 28/02/2018 

(731) VELANIA” SH.P.K. 

Mehmet Kaqurri pn-1, Prishtinë , KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  BLUE TAXI 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre  

39  Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/265 

(220) 28/02/2018 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)   

One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D 

L.L.C.,Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 
 

(540)  SONTELVO 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorime humane, kryesisht produkte  për onkologji, 

autoimune,  të sëmundjeve infektive/anti-virale dhe për sistemin nervor qendror.  

 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 69 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

573 

 

 

(210) KS/M/ 2018/266 

(220) 01/03/2018 

(731) Sun Pharmaceutical Industries 

Limited Sun House, 201 B/1,  

Western Express Highway,  

Goregaon (E), Mumbai – 400063, IN 

(591) E bardhë, e zezë                                   

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  ''Preparate dhe produkte farmaceutike dhe mjekësore''.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/267 

(220) 02/03/2018 

(731) Festim Ismajli Fshati Kopernicë, 

Komuna e Kamenices, KS 

(591) E zezë, ngjyre ari dhe e bardh, 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer  

41  Edukim, ofrim trainimi, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore  

43  Shërbime për ofrim ushqimi dhe pije, strehim I përkohshëm, hoteleri, rezervim hoteli, 

bufe, kafene, local me vetëshërbim, motele, pension, restaurant, restaurant mevetshërbim, 

klub me meze të lehtë, shtëpi turstike, shërbime kampingu për ushqim  
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(210) KS/M/ 2018/268 

(220) 05/03/2018 

(731) NT.P. “ALFIRI 2000” 

Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4 Prishtine, KS 

(591) Gri e hapur, gri e mbyllur, e bardhe, 

krem  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për 

mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/269 

(220) 05/03/2018 

(731) NT.P. “ALFIRI 2000” 

Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4, KS 

(591) Gri e hapur, gri e mbyllur, e bardhe, 

krem  

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për 

mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  
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(210) KS/M/ 2018/270 

(220) 05/03/2018 

(731) NT.P. “ALFIRI 2000” 

Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4 Prishtine, KS 

(591) Gri e hapur, gri e mbyllur, e bardhe , 

krem 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për 

mbulimin e dyshemesë;tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/271 

(220) 05/03/2018 

(731) NT.P. “ALFIRI 2000” 

Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4, KS 

(591) Kafte e hapur, Kafte e mbyllur, e 

bardhe, Krem  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për 

mbulimin e dyshemesë;tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  
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(210) KS/M/ 2018/272 

(220) 05/03/2018 

(731) NT.P. “ALFIRI 2000” 

Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4, KS 

(591) Kafte e hapur, Kafte e mbyllur, e 

bardhe, Krem  

(740)   

 
 

(540)   

 

 
     

 

(511) 27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për 

mbulimin e dyshemesë;tapiceritë e murit (jo nga tekstili) 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/273 

(220) 05/03/2018 

(731) NT.P. “ALFIRI 2000” 

Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4 

Prishtine, KS 

(591) Kafte e hapur, Kafte e mbyllur, e 

bardhe , Krem  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për 

mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/274 

(220) 05/03/2018 

(731) NT.P. “ALFIRI 2000” 

Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4 

Prishtine, KS 

(540)   
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(591) Kafte e hapur, Kafte e mbyllur, e 

bardhe, Krem  

  

 

 
 

     

 

(511) 27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për 

mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/275 

(220) 05/03/2018 

(731) NT.P. “ALFIRI 2000” 

Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4 

Prishtine, KS 

(591) Gri e hapur, gri e mbyllur, e bardhe , 

krem 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për 

mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/301 

(220) 06/03/2018 

(731) Dermacol, a.s., 

Výtvarná 1023/4, 161 00 Praha 6, CZ 

(591) Zi dhe ngjyrë ari 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   
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(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.   

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.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/304 

(220) 07/03/2018 

(731) New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.  

 
 


