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

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT

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

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO

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

KH
CM
CA
CV
KY

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

CF
TD
CL

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

CN

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

CO
KM
CG

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

DK
DJ
DM
DO

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

EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET

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

FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI

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

GR
GD
GT
GN
GW
GY

Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu

HT
HN
HK

CR
CI
HR
CU
CY
CZ
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Hungary / Hungaria

HU

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

IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia

JM
JP

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

JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW

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

LA
LV
LB
LS
LR

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

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

NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO

Oman / Omani

OM

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

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

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

KS
MD
RS
RO
RU
RW

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

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

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

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

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

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

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

TG
TO
TT
TN

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

TR
TM
TC
TV

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

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

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

VU
VA
VE
VN
VG

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

YE
ZR
ZM
ZW
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APLIKIME MARKA TREGTARE
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(210) KS/M/ 2008/2458
(220) 03/07/2012
(300) 947260 29/06/2007 IR
(731) HONEYWELL SAFETY
PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison, Z.I. Paris Nord II, 33 rue
des Vanesses, F-93420 Villepinte, FR
(740) Kujtesa Nezaj nena Tereze 29/1 B.4
10000 Prishtina Republic of Kosovo

(540) SPERIAN

(511) 9 Respirator dhe maskë respiratori (të tjera përpos respirimit artificial); respiratorë
për filtrimin e ajrit; filter për maska respiratori; maska oto-elektronike; instrumente
mbrojtëse optike; size, lente përmirësuese, maskë mbrojtëse për sy; mbrojtëse në formë
ekrani për saldues; xham kundër diellit (visor), filmë, filterë dhe xham/fletë metalike për
mbrojtjen e syve nga rrezatimi ultraviolet dhe rrezet laser; helmeta mbrojtëse; mburojë për
sy dhe fytyrë për punëtorë; pajisje për mbrojtjen e veshëve, kryesisht mbuloja për vesh,
tapë veshi dhe shirita koke; makina automatike për pajisjet për mbrojtjen e veshit; pajisje
sigurie dhe mbrojtje kundër rrëzimit; pajisje sigurie shtrënguese (të tjera përpos ulësëve të
veturave dhe pajisjeve sportive); rrypa sigurie; pajisje shpëtimi, rryp sigurie, litar shpëtimi,
rryp sigurie që lidhet për mezi; pajime sigurie; veshje, mbulesë koke dhe veshmbathje (joortopedike) për mbrojtjen kundër aksidentit, rrezatimit dhe zjarrit; dorëza për mbrojtjen
kundër aksidenteve, rrezeve X dhe rastësive kemikale dhe bakteriologjike; aparate dhe
instrumente për pastrimin e syve; instrumente dhe pajisje për kontrollin e gazit dhe
standardet e testimit të aparaturave për dhënien e frymës; pajisjet mbrojtëse për përdorim
personal kundër aksidenteve; helmeta mbrojtëse, kapel dhe mbulojë për kokë; rrypa sigurie
10 Pajisje për mbrojtjen e ndëgjimit, mbajtës koke, kufje dhe veshore që përdoren për
mbrojtjen e veshit për përdorime medicinale dhe parandaluese medicinale; maska, kapela,
dorëza, veshje speciale për përdorim medicinal, kirurgjik dhe personelin dentar; fleta
operimi (fleta sterile); aparatura dhe instrumente për pastrimin e syve
25 Rroba; dorëza (veshje); veshmbathje; këpucë të thella dhe cizme të thella; pjesë për
këpucë si taka, taban dhe pjesa të fundme mbrojtëse, qoftë lëvizës apo jo, të bëra nga
lëkura, goma apo cfarëdo materiali tjetër; çorape, astar për çizme, gjysmë çizme, nallane
(këpucë), pajisje jo rrëshqitëse për veshmbathje; mbuloja për kokë; përparëse; gjoks
përparëse, poashtu të bëra nga plastika dhe nga pëlhurat jo të endura
28 Pajisjet për mbrojtjen kundër rrëzimeve në sporte; pajisje sigurie për përdorim në
sporte; pajimet e alpinizmit; rrypa për përdorim në sportë
35 Shërbimet e shitjeve me shumicë dhe pakicë të rrobave dhe pajisjeve mbrojtëse
individuale kundër aksidenteve, rrezatimit, infektimit kemikal dhe infektimit bakteriologjik,
zjarrit dhe zhurmave të rënda
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(210) KS/M/ 2008/3593
(220) 21/08/2012
(300) 802570 05/02/2003 IR
(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,
S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la
Diputación, "Edificio Inditex", E- 15142
Arteixo (A CORUÑA) (ES), ES
(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC
Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë

(540) OFTEN

(511) 18 Lëkurë dhe imitime të saj, artikujt e bërë prej tyre, që nuk janë të përfshira në
klasat tjera; lëkurat e kafshëve dhe gëzof; bagazh dhe valixhe, cadra, cadra për mbrojtje nga
dielli, bastun për ecje, kamxhik dhe saraç, çanta për alpinistët dhe kampuesit, qese
kornizash, korniza ombrelle, çanta, çanta dore ; çanta udhëtimi; lëkure për këpucë; set
udhëtimi dhe mbajtëse celsash (nga lëkura); çantë atashe, çanta femrash (jo prej metali të
çmuar); çanta shkolle, çanta veshje (për udhëtim); kuti lëkure për kapele, lidhëse lëkure për
mbajtjen e fëmijëve; çanta për pazar (karrocat e pazarit me rrota); tenxhere dhe kuti prej
lëkure apo lëkure të bordit; kutitë e fibrave të vulkanizuara, kuleta xhepi, kuleta për
dokumenta nga lëkura (mallra lëkure); kuti të vogla tualeti, çafore për kafshë; zinxhir qeni;
dantella lëkure; mbështjellës ombrelle; lloj pëlhurash për shalë kuajsh, cantë shpine, kuti
muzike; canta paketimi (zarfat, qese) nga lëkura.
25 Veshje të gatshme për gra, burra dhe fëmijë, këpucë (përjashtuar këpucët ortopedike),
kapela, veshje për shoferët dhe çiklista; grykore (jo prej letre), shirit koke (veshje);
burnoze, kostume banje, kapela banje dhe sandale; boa (qafe), mbathje, pantallona të
foshnjave; shall, kapuç (veshje), shall, rripa (veshje); kostume për ski të ujit, kravatë; korse
(breza), brez, vodhi (lëkurat), shalle, kapele, doreza (veshje); mantilla; çorape çorape;
pelena; veshje të bërë nga lëkura; pizhame, thembra dhe këmbë për këpucë, veshje
(mbulesë); aski, fustane prej letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; paja (veshje); kep,
triko sportive, dorashka, mbulesë veshi (rroba); pjesë e brendshme për këpucë, kravatë që
lidhet në hark; shall plazhi (pareos).
35 Reklamimin, menaxhimin e biznesit, administrim biznesi, funksionet e zyrës, shërbime
me pakicë;shërbimet komerciale, asistenca e dhënë me anë të shpërndarjes dhe
administrimit të kartave të blerjes, organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare apo
reklamim, shërbimet e modeleve për qëllime reklamimi ose promovimin e shitjes;botimin e
tekstit reklamues;rregullimin e reklamave në xhama të dyqaneve;ndihmë në menaxhimin e
franshizës tregtare të biznesit;demonstrimin e mallrave;organizimin e panaireve për qëllime
tregtare apo reklamimi, promovimin e shitjes për palët e treta;shitjen publike në ankand,
promovimin dhe menaxhimin e qendrave tregtare, shërbimet e asistencës lidhur me
aktivitetet tregtare të një biznesi të përbërë në menaxhimin e urdhrave nëpërmjet rrjeteve të
komunikimit global.
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(210) KS/M/ 2008/3595
(220) 22/08/2012
(300) 620575 24/05/1994 IR
(731) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,
S.A. (INDITEX, S.A.)
Avda. de la Diputación, "Edificio Inditex",
E- 15142 Arteixo (A CORUÑA) (ES), ES
(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC
Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë

(540) PULL & BEAR

(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.

(210) KS/M/ 2009/8212
(220) 21/01/2009
(731) Demp B.V. Hagenweg 1F NL-4131
LX Vianen, NL
(591) E kuqe dhe e zezë
(740) Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet
Hasolli "Bregu i Diellit", Llam 10/6
Prishtinë

(540)

(511) 2 Bojëra, 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.
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 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 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; bart9sit 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.
11 Aparatet për : ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me
12
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ujë dhe qëllime sanitare.
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.
19 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti,
katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo
metalike.
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, spiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha 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; artikuj për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim;
qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoren në ndërtimtari),
qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.
40 Trajtimi i materialeve.
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.
44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe
kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë.

(210) KS/M/ 2009/8867
(220) 11/06/2009
(731) InterContinental Hotels Group plc
67 Alma Road Windsor BerKshire SL4
3HD England, UK
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) IHG

(511) 43 Shërbime hotelerike, shërbime motelesh, sigurim vendosjeje; shërbime të
vendosjes së përkohshme; shërbime të rezervimeve të vendosjes në hotele dhe për vendosje
të tjera; shërbime informimi për pushim dhe planifikim që ka të bëj me vendosjen;
shërbime bari, koktel saloneve dhe klubeve të natës; shërbime të kafeneve, restoranteve dhe
snek-bareve; shërbime të keteringut për sigurimin me ushqim dhe pije; shërbime të
sigurimit të hapsirave për konferenca, mbledhjeve dhe ekspozitave; shërbime hotelerike të
pranimit dhe dërgimit; shërbime të informimit elektronik lidhur me hotelet; shërbime
këshilldhënëse dhe konsultime lidhur me ato të lartëpërmendurat.
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(210) KS/M/ 2009/9046
(220) 21/07/2009
(731) COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY a Delaware corporatione 300
Park Avenue, New York, N.Y. 10022,
U.S.A, US
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) XANLEIN

(511) 3 Në lidhje "Deodorantet (Erëheqësit) dhe Antiperspirants (kundër djersitjeve)"

(210) KS/M/ 2015/635
(220) 13/07/2015
(731) TOP MEDIA SHPK Rruga “Tringë
Ismaili”, Prishtinë, KS
(591) e kuqe, e bardhë

(540)

(511) 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, media te shkruara, te shtypura, agjenci lajme,
mediaelektronike dhe radiodifuzive, mediaonline, botim librash, revistash, e te tjera te
ngashme
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
38 Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore
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(210) KS/M/ 2015/639
(220) 13/07/2015
(731) TOP MEDIA SHPK
Rruga “Tringë Ismaili”, Prishtinë, KS

(540) LAJMTV

(511) 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, media te shkruara, te shtypura, agjenci lajme,
mediaelektronike dhe radiodifuzive, mediaonline, botim librash, revistash, e te tjera te
ngashme
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
38 Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2016/44
(220) 12/01/2016
(731) IMPERIAL S.p.A.
Via dei Lanaioli, 42 Blocco 11CENTERGROSS 40500FUNO DI
ARGELA TO (BO), IT
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama

(540) IMPERIAL

(511) 25 Gjëra për veshje;rroba;funda;pantolla;gjysmë kanotiere;kanotiere me mëngë të
shkurtëra;kanotiere me mëngë të gjata;këmisha;xhaketa;triko;gjysmë xhemperë;triko me
pulla;pallto;mantel;xhaketa shiu;rroba të lëkurës (lëkurë e mbuluar me qime);rroba të
kombinuara;xhaketa të ngrohta ere;shall;shamia;shamia si shall;kollare;aski
(krahore);dorashka;çorapë femrash;çorapë;rripa;kostum për larje;brekë për larje;fustane për
pllazh;mantel banjoje;pizhame;ndrresa të poshtme;sytjena(gjoksore);kanotiere me
shirita;nënkëmisha;brekë;kapela;mbështjellëse për kokë;berete (kapela);mbrojtës nga diellimbështjellës për kokë (vizir);këpucë;atlete për gjimnastikë;çizme;sandale;sandale me një
gisht (japanka-papuçe);pantofla (papuçe);nallone
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(210) KS/M/ 2016/45
(220) 12/01/2016
(731) IMPERIAL S.p.A.
Via dei Lanaioli, 42 Blocco 11CENTERGROSS 40500FUNO DI
ARGELA TO (BO), IT
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama

(540)

(511) 25 Gjëra për veshje;rroba;funda;pantolla;gjysmë kanotiere;kanotiere me mëngë të
shkurtëra;kanotiere me mëngë të gjata;këmisha;xhaketa;triko;gjysmë xhemperë;triko me
pulla;pallto;mantel;xhaketa shiu;rroba të lëkurës (lëkurë e mbuluar me qime);rroba të
kombinuara;xhaketa të ngrohta ere;shall;shamia;shamia si shall;kollare;aski
(krahore);dorashka;çorapë femrash;çorapë;rripa;kostum për larje;brekë për larje;fustane për
pllazh;mantel banjoje;pizhame;ndrresa të poshtme;sytjena(gjoksore);kanotiere me
shirita;nënkëmisha;brekë;kapela;mbështjellëse për kokë;berete (kapela);mbrojtës nga diellimbështjellës për kokë (vizir);këpucë;atlete për gjimnastikë;çizme;sandale;sandale me një
gisht (japanka-papuçe);pantofla (papuçe);nallone

(210) KS/M/ 2016/183
(540)
(220) 28/01/2016
(731) EL Feniks” Sh.P.K.
Ulpiana E II/30, 10000, Prishtinë, KS
(740) Halil Mustafa Ulpiana E II/30, 10000,
Prishtinë

(511) 30 Produkte të pastes; Preparate të prodhuara prej drithrave, kremë ëmbëlsire;
Xhelatinë (Fruta —) [ëmbëlsira]

(210) KS/M/ 2016/232
(220) 09/02/2016
(731) Driton Gashi "TENZOR I.S.S."
SH.P.K. Lagja Ulpiana Lokali D-9 nr.23,
10000 Prishtinë, KS
(591) Ngjyra e zezë (HEX: #ED1C24)
Ngjyra e kuqe (HEX: #000000)

(540)
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(511) 36 Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e patundshmërisë

(210) KS/M/ 2016/233
(220) 09/02/2016
(731) Driton Gashi "TENZOR I.S.S."
SH.P.K. Lagja Ulpiana Lokali D-9 nr.23,
10000 Prishtinë, KS

(540) TENZOR

(511) 36 Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e patundshmërisë

(210) KS/M/ 2016/354
(540) ENI I-BASE
(220) 07/03/2016
(731) ENI S.P.A. Piazzale Enrico Mattei 1
00144 Roma, IT
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 4 Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; pajisje për lagje
dhe ngjitje; karburant (duke përfshirë vajra motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për
ndriçim

17

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2016/355
(540) ENI ROTRA
(220) 07/03/2016
(731) ENI S.P.A. Piazzale Enrico Mattei 1
00144 Roma, IT
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 4 Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; pajisje për lagje
dhe ngjitje; karburant (duke përfshirë vajra motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për
ndriçim

(210) KS/M/ 2016/356
(220) 07/03/2016
(731) ENI S.P.A. Piazzale Enrico Mattei 1
00144 Roma, IT
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates"
Kodra e Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë

(540) ENI I-SINT

(511) 4 Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; pajisje për lagje
dhe ngjitje; karburant (duke përfshirë vajra motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për
ndriçim

(210) KS/M/ 2016/357
(220) 07/03/2016
(731) ENI S.P.A. Piazzale Enrico Mattei 1
00144 Roma, IT
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates"
Kodra e Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë

(540) ENI I-RIDE

(511) 4 Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; pajisje për lagje
dhe ngjitje; karburant (duke përfshirë vajra motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për
ndriçim.
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(210) KS/M/ 2016/419
(220) 21/03/2016
(731) ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS
LLC a limited liability company organized
and existing under the laws of the State of
Delaware Shepard Street, Ripon, State Of
Wisconsin 54971-0990, US
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) QUANTUM

(511) 9 Softuer kompjuterik për shërbimet e menaxhimit komerciale në lavanderin
dhomave

(210) KS/M/ 2016/450
(540) FRUTAVE
(220) 31/03/2016
(731) ARBERIA GROUP SHPK
Zona industriale p.nr 10000 Prishtine , KS
(511) 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/ 2016/452
(220) 01/04/2016
(731) PALOMA d.d.
Sladki Vrh 1, 2214 SLADKI VRH, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) paloma

(511) 5 Preparate higjienike për qëllime mjekësore;emplastër, materiale për
fashim;pambuk për mbushje për qëllime mjekësore;peshqirë higjienikë;peceta
higjienike;pentilinerë;peceta për urinim të pavullnetshëm;brekë higjienike;pelena;pelena
prej letre;pelena për foshnja;pelena për urinim të pavullnetshëm;pelena për të rritur
16 Letër;karton;materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa tjera);shami
letre;shami letre të njoma;shami letre tualeti;shami letre kozmetike;shami prej letre për
heqjen e grimit;peshqirë letre;shami letre për fytyrë;peshqirë kozmetikë;letër tualeti;letër
tualeti e lagësht;letër për higjienë personale;mbulesa prej letre të ulëses së tualetit;pelena
foshnjash, prej letre dhe celuloze, për një përdorim;brekë foshnjash për një përdorim, prej
letre dhe celuloze;grykashka prej letre;peceta tavoline prej letre;peceta të njoma prej
letre;mbulesa tavoline prej letre;takëm tavoline prej letre;shtroja individuale për ngrënie
prej letre;letër ambalazhi;kopertina librash prej letre;qese letre;qese dhuratash;qese
19
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dhuratash prej letre;kartonë dhuratash;kuti dhuratash prej kartoni;fjongo prej letre;shtresa
sirtarësh prej letre, të parfumuara ose jo;cipë e hollë prej plastike për mbështjellje;ambalazh
prej plastike me flluska për mbështjellje ose paketim;cipë e hollë prej plastike që ngjitet, e
zgjerueshme, për paketim në paleta;materiale paketimi prej plastike për sandviçë;qese
plastike sandviçësh;qese letre sandviçësh;shtroja gotash prej letre;shtroja tavoline prej
letre;shtroja prej letre për gotat e birrës;artikuj prej kartoni;sete tavoline prej letre;paketime
hermetike prej letre;thasë, zarfe dhe qese prej letre ose plastike për paketim;qese
mbeturinash prej letre ose prej plastike;dekorime ahengjesh prej letre;filtra kafe prej
letre;letër pergamene;kallëpe për pjekje prej letre;materiale për mjeshtri me letër;kartonë
letre vezësh;mbulesa prej letre për vazot e luleve
21 Enë dhe kuti amvisërie ose kuzhine;pjata prej letre;gota prej letre;bardhakë prej
letre;tabaka për qëllime shtëpiake, prej letre;pjata, gota dhe bardhakë prej plastike;tabaka
prej plastike për qëllime amvisërie;shtroja (takëm tavoline);mbajtës për shami buke;mbajtës
për peshqirë prej letre;mbajtës për ruajtjen e letrës së tualetit (përveç atyre të
fiksuara);shpërndarës sapuni

(210) KS/M/ 2016/506
(220) 08/04/2016
(731) LO. LI. PHARMA S.R.L.
Via dei Luxardo, 33, 00156 Rome, IT
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) INOFOLIC

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjeksore për trajtim të gjendjeve dhe sëmundjeve
gjinekologjike, hormonale dhe metabolike, dhe për përmirsim të fertilitetit; shtesa dietike;
ushqim dhe substnca dietike të adaptuar për përdorim mjekësor

(210) KS/M/ 2016/507
(220) 08/04/2016
(731) TRİMPEKS İTHALAT İHRACAT
TURİZM VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Eski Büyükdere Caddesi Yunus
Emre Sokak Topçu İş Merkezi 1/12
4.Levent İSTANBUL, TR
(591) E GJELBËR, NGJYRË HIRI
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; mobilje
të veçanta të bëra për qëllime mjeksore; gjymtyrë dhe proteza artificiale; artikuj ortopedik
mjeksor; mantela kirurgjkale dhe pëlhura sterile kirurgjikale; ndihmesa seksuale për të
ritur; kondomë, shishe bebesh; bebirona; thimth; mjet për kruarjen e nofulës (dhëmbzore).
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; Të bërit bashkë, për dobi të tjerëve,
20
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të mallrave të ndryshëm (duke përjashtuar transportin për ato), do me thënë, aparateve dhe
instrumenteve për matje për qëllime shkencore dhe për përdorim në laborator, aparateve për
incizim, transmetim dhe reprodukim të zërit dhe imazheve përfshi aparatet për procesuim të
dhënave, paisjeve komunikuese, softuerit dhe harduerit kompjuterik; mediave me të dhëna
optike, magnetike dhe filmave të ekspozuar për kamera; matësve elektrik, matësve të ujit,
matësve të gazit, numratorëve dhe kohë matësve për përdorim për matjen e konsumimit në
njësi të kohës; veshjeve mbrojtëse, paisjeve jetëshpëtuese dhe mbrojtëse; syzave, syzave të
diellit, thjerzave dhe kutive, arkave, pjesëve dhe aksesuarëve tyre; paisjeve elektrike për
tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; instrumenteve dhe aparateve magnetike, kirurgjikale,
dentare dhe veterinare; gjymtyrëve, syve, dhëmbëve dhe protezave artificiale përfshi
shtupën për veshë për qëllime mbrojtëse; artikujve ortopedik; materialeve për qepje dhe
pëlhurave sterile kirurgjikale; ndihmesave seksuale për të ritur; prezervativëve
(kondomëve) duke ju mundësuar konsumatorëve që ti shikojnë dhe ti blejnë ato mallra;
këto shërbime mund të ofrohen nëpërmjet shitoreve me pakicë, outlet shitjes me shumicë,
nëpërmjet katalogëve porositës me postë ose nëpërmjet mediave elektronike, do me thënë,
nëpërmjet ueb faqeve ose shoping programeve televizive

(210) KS/M/ 2016/508
(220) 08/04/2016
(731) TRİMPEKS İTHALAT İHRACAT
TURİZM VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Eski Büyükdere Caddesi Yunus
Emre Sokak Topçu İş Merkezi 1/12
4.Levent İSTANBUL , TR
(591) E VERDHË, NGJYRË HIRI, E
KALTËR, E GJELBËR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; mobilje
të veçanta të bëra për qëllime mjeksore; gjymtyrë dhe proteza artificiale; artikuj ortopedik
mjeksor; mantela kirurgjkale dhe pëlhura sterile kirurgjikale; ndihmesa seksuale për të
ritur; kondomë, shishe bebesh; bebirona; thimth; mjet për kruarjen e nofulës (dhëmbzore)
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; Të bërit bashkë, për dobi të tjerëve,
të mallrave të ndryshëm (duke përjashtuar transportin për ato), do me thënë, aparateve dhe
instrumenteve për matje për qëllime shkencore dhe për përdorim në laborator, aparateve për
incizim, transmetim dhe reprodukim të zërit dhe imazheve përfshi aparatet për procesuim të
dhënave, paisjeve komunikuese, softuerit dhe harduerit kompjuterik; mediave me të dhëna
optike, magnetike dhe filmave të ekspozuar për kamera; matësve elektrik, matësve të ujit,
matësve të gazit, numratorëve dhe kohë matësve për përdorim për matjen e konsumimit në
njësi të kohës; veshjeve mbrojtëse, paisjeve jetëshpëtuese dhe mbrojtëse; syzave, syzave të
diellit, thjerzave dhe kutive, arkave, pjesëve dhe aksesuarëve tyre; paisjeve elektrike për
tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; instrumenteve dhe aparateve magnetike, kirurgjikale,
dentare dhe veterinare; gjymtyrëve, syve, dhëmbëve dhe protezave artificiale përfshi
shtupën për veshë për qëllime mbrojtëse; artikujve ortopedik; materialeve për qepje dhe
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pëlhurave sterile kirurgjikale; ndihmesave seksuale për të ritur; prezervativëve
(kondomëve) duke ju mundësuar konsumatorëve që ti shikojnë dhe ti blejnë ato mallra;
këto shërbime mund të ofrohen nëpërmjet shitoreve me pakicë, outlet shitjes me shumicë,
nëpërmjet katalogëve porositës me postë ose nëpërmjet mediave elektronike, do me thënë,
nëpërmjet ueb faqeve ose shoping programeve televizive

(210) KS/M/ 2016/509
(220) 08/04/2016
(731) ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad.
No:2 Cayirova KOCAELI, TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 12 Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për
automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe
zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe
frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh,
mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti
ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve.
Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash;
karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete
toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse
të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete;
mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe
krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete.
Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim
të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete,
xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për
automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës
biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për
automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete.
Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh,
kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me
më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete
hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse.
Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre.
Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre
37 Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime
pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave
industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për
bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për
automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore.
Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për
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automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe
restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje
dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të
makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve
komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të
ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes.
Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave

(210) KS/M/ 2016/510
(220) 08/04/2016
(731) ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad.
No:2 Cayirova KOCAELI , TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 12 Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për
automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe
zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe
frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh,
mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti
ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve.
Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash;
karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete
toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse
të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete;
mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe
krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete.
Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim
të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete,
xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për
automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës
biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për
automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete.
Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh,
kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me
më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete
hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse.
Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre.
Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre
37 Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime
pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave
industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për
bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për
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automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore.
Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për
automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe
restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje
dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të
makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve
komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të
ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes.
Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave

(210) KS/M/ 2016/511
(220) 08/04/2016
(731) ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad.
No:2 Cayirova KOCAELI , TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 12 Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për
automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe
zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe
frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh,
mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti
ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve.
Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash;
karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete
toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse
të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete;
mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe
krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete.
Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim
të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete,
xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për
automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës
biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për
automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete.
Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh,
kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me
më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete
hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse.
Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre.
Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre
37 Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime
pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave
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industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për
bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për
automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore.
Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për
automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe
restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje
dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të
makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve
komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të
ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes.
Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave

(210) KS/M/ 2016/512
(220) 08/04/2016
(731) ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad.
No:2 Cayirova KOCAELI , TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 12 Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për
automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe
zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe
frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh,
mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti
ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve.
Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash;
karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete
toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse
të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete;
mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe
krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete.
Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim
të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete,
xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për
automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës
biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për
automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete.
Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh,
kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me
më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete
hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse.
Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre.
Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre
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37 Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime
pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave
industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për
bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për
automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore.
Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për
automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe
restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje
dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të
makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve
komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të
ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes.
Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave

(210) KS/M/ 2016/513
(220) 08/04/2016
(731) ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad.
No:2 Cayirova KOCAELI , TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 12 Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për
automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe
zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe
frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh,
mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti
ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve.
Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash;
karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete
toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse
të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete;
mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe
krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete.
Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim
të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete,
xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për
automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës
biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për
automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete.
Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh,
kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me
më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete
hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse.
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Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre.
Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre
37 Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime
pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave
industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për
bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për
automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore.
Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për
automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe
restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje
dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të
makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve
komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të
ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes.
Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave

(210) KS/M/ 2016/514
(220) 08/04/2016
(731) ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
SANAYII VE TICARET ANONIM
SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad.
No:2 Cayirova KOCAELI , TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 12 Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për
automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe
zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe
frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh,
mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti
ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve.
Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash;
karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete
toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse
të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete;
mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe
krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete.
Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim
të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete,
xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për
automjete. Zinxirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës
biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për
automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete.
Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh,
kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me
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më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete
hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse.
Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre.
Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre
37 Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime
pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave
industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për
bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për
automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore.
Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për
automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe
restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje
dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të
makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve
komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të
ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes.
Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave

(210) KS/M/ 2016/515
(220) 08/04/2016
(731) Havsa Bajrami “DIZAJN” Sh.P.K
28 Nëntori SU 1/2, Dardani, Prishtinë, KS
(591) E kaltërt dhe E kuqe
(740) Korab Rexhepi
Invicta LLC Nëna Terezë 30 D, Prishtinë

(540)

(511) 23 Fije dhe penj, për përdorim të tekstilit
24 Tekstile dhe zëvendësues të tekstielve, mbulesa për krevat, mbulesa për tavolina
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(210) KS/M/ 2016/528
(220) 13/04/2016
(731) Korab Rexhepi “Lulu’s Coffee and
Wine” LLC Fazli Grajqevci, Prishtina, KS
(591) E kuqe, E bardhë, E kaftë, E artë

(540)

(511) 32 Birra, ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe
lëngje frutash, shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve
43 Shërbime për furnizim me pije dhe ushqim, akomodim i përkohshëm

(210) KS/M/ 2016/529
(220) 13/04/2016
(731) N.P.T."ADA PRODUCT"
Dardania, PRIZREN, KS
(740) Dardan Shala nga N.SH. "SCLR
Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3
Prishtine

(540) Cleanex

(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;
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;
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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

(210) KS/M/ 2016/531
(220) 13/04/2016
(731) N.P.T."ADA PRODUCT"
Dardania, PRIZREN, KS
(740) Dardan Shala nga N.SH. "SCLR
Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3
Prishtine

(540) Fresh Time Skin Soft

(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;
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
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(210) KS/M/ 2016/540
(540)
(220) 14/04/2016
(731) Afrim Osmani, “ARBËRIA GROUP”
SH.P.K Zona Industriale, p.nr Prishtinë,
10000, KS

(511) 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/ 2016/599
(220) 27/04/2016
(731) NTP.FRESH-CO Beteja e Loxhës,
Pejë, KS

(540)

(511) 3 Përgaditjet e zbardhuesve dhe substancavete tjera për përdorim ne lavanderi,
pastrim,lustrim dhe pergatitje gërryese,sapuna,parfume,vajra esenciale ,kozmetikë,krema
flokësh,pastat e dhëmbëve

(210) KS/M/ 2016/662
(220) 16/05/2016
(731) Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e
Kombit p.n. 41000 Skenderaj, KS
(591) E bardhë, Gjelbër e mbyllet,
Gjelberër e lehtë, E kalter e mbyllet, Kalter
e lehtë, E kuqe
(740) Agim Rukolli Rr. Dëshmoret e
Kombit p.n., 41000 Skenderaj

(540)
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(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe
dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e
tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet
për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli
(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe
balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet
për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen
dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal,
preparatet për higjienën e gojës
5 Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të
shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor;
preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor;
substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat
29 Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë;
djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice,
dhie; produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të
lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që
përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze
qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut;
ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat,
reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca
dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me
vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk
janë përfshirë në klasat e tjera
30 Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt apo akullore e
shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht
të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e
drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për
pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë
të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina
dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk përfshihen
në klasat tjera
32 Uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid
karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve
32
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të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave;
nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e
frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e
qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime;
pijet jo alkoolike te fermentuara
35 Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu,
shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe
shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha
llojet e djathit; 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); 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 (demonstrimi) 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 Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e
qumështit, djathërat 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 autobus; 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

(210) KS/M/ 2016/709
(220) 24/05/2016
(731) Naim Kurtaliqi Rr. "2 Korriku",
70000 Ferizaj, KS

(540)

(511) 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
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
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39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi

(210) KS/M/ 2016/717
(220) 26/05/2016
(731) Hyundai Motor Company
231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KP
(591) E kaltër
(740) A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz
Agushi Nr. 114

(540)

(511) 1 Antifriz; fluid frenash; mjete ftohese; fluid për timonë; fluid transmisioni
4 Vaj motori; graso industriale; graso lubrifikues; vaj karburanti; vaj industrial; vajra
lubrifikues; vaj motori
7 Kompresues ajri; boshte Balanci për motorë; rripa për motorë; rripa për makina; rripa për
motorë; rripa transmisioni të forcës për makina; rripa dhëmbzorë për për motorë; rripa
dhëmbzorë për makina; rripa dhëmbzorë për motorë dhe makina; rripa ventilatorësh për
motorë dhe makina; rripa dhëmbëzor për motorë të automjeteve toksore; ajër fryrëse me
fuqi motorike; kacek (si pjesë e makinave); vegla makinash; vegla (pjesë të makinave);
bosht me gunga; kanistra për motorë të automobilave; karburatorë; konvertor katalizatori;
injektues për motorë; paisje për injekim karburanti për motorë me djegie të brendshme;
kompresorë si pjesë të makinave, motorave dhe motorësh; shufra lidhëse për motorë dhe
makina; pompa për ftohje të motorit; mekanizma kontrolli për makina, motorë ose
motorësh; ventilatorë për makina dhe motorë; bosht me gunga; bllokues të motorit të
automjeteve; koka cilindri për makina; mbulues për koka cilindrash dhe tundues (ventilë)
për makina dhe motorë; gëzhoja cilindrash (pjesë të makinave); distributor për makina të
automjeteve; kapakë distributorë për makina të automjeteve; riqarkullues të gazrave (EGR)
ftohës për motorë dhe makina; valvula riqarkulluese të gazrave (EGR) për motorë dhe
makina; instalime izoluese për makina dhe motorë; tuba lëshuese të gazit për motorë të
automjete tokësore; valvua të lëshimit të gazrave për motorë të automjeteve tokësore;
volantë makinash; filtra karburanti (pjesë të motorëve); filtra karburanti (pjesë të
makinave); pompa injektuese karburanti për makina; injektorë karburanti për motorë me
djegie të brendshme; pompa karburanti për motorë të automjeteve tokësor; makara (pjesë të
makinave); pompa (makina); priza për motorët diesel; rrotë (idler) që është pjesë e
makinës; rrotë (idler) shtyrëse që është pjesë e makinës; inicues ndezjeje (pjesë e makinës);
mbështjellse e bobinës ndezëse (pjesë e makinës); pipëz injektuese dhe mbajtës (pjesë e
makinës); ventil hyrës për makina dhe motorë; ftohës të brendshëm për makina dhe motorë;
LPG drejtues pompe për makina dhe motorë; manifoldë marëse për motorë me djegie të
brendshme; manifoldë për lëshim të gazrave për motorë; manifoldë thithëse për motorë;
manifoldë thithëse për makina; makina për përzierje të gazrave; mikser karburanti (pjesë e
makinës); tuba zhurmë mbytësish për motorë dhe makina; pompa vaji për makina të
automjeteve tokësore; valvule për ajrosje pozitive të motori dhe makinave (PCV); pistonë
(pjesë të makinës ose motorit); unaza pistoni; radiatorë (ftohës) për motorë dhe makina;
mbështjellës radioatori për motorë dhe makina; krah tunduesish (ventilash) për makina;
34

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

krah tunduesish (ventilash) për motorë; regullues të rahjeve të krahëve të tunduesve për
motorë dhe makina; kandela për motorë me djegie të brendshe; kabllo për kandela për
motorë me djegie të brendshme; starter për motorë dhe makina; tensionerë për
makina/motorë; trupa rregullues për makina dhe motorë; rripa dhëmbzorë për motorë dhe
makina; mbulesa për rripa dhëmbëzor për motorë dhe makina; izoatorë të marshit për
motorë dhe makina; karikues turbinash për makina; valvula (pjesë e makinave); avullues
për motorë dhe makina; separatorë uji; nxitës linear; nxitës hidraulik të valvulave; nxitës
pneumatik të valvulave; pastrues ajri (pjesë e motorit); kondenzues të ajrit të ftohtë; filtra
ajri për motorë të automobilave; kallëp të farkuar për automobilë; regullatorë (pjesë e
makinës); rondele metalike motori për automobilë; rondele, jo metalike, për motorët e
automjeteve; ftohës vaji për makina dhe motorë; filtra vaji për makina dhe motorë; motorë
për venitlatorë të kondicionerëve; motor për kondenzues gazi (të ndryshëm nga ato si pjesë
e makinave) fen ftohës;
9 Sensorë (aprate matës), të ndryshëm nga ato për përdorim mjekësor; antena; armaturë
(elektriciteti); aparate paralajmërimi kundër vjedhjes; audio paisje; bateri; kabllo baterish;
kuti baterish; pllaka baterish; sisteme të kontrollit elektronik për makina; kamera; aparate
drejtimi, automatike, për vetura; kontrollues elektrik; njësi të kontrollit elektronik; matës
karburanti; matës temperature; siguresa; kuti bashkimi (të rrymës); instrumente navigimi;
relej, elektrik; rezonatorë; altoparlant; matës shpejtësie; kabllo për matje të shpejtësisë;
kyqës, elektrik; tahometër; termostatë; arka termostatësh; shtëpizë termostatësh; orë kohe;
alarme; transmetues (telekomunikacioni); drita pulsuese (drita sinjalizuese); tela, elektrik;
aparate elektronike për informata parkimi; balastiqe ndriquese; shufra dritash të
emergjencës për automjete; transmetues të sinjaleve emergjente
11 Fen (pjesë e instalimeve të kondicionerëve të ajrit); filtra për pastrim të ajrit; njësi për
kondicionim të ajrit; tharës të ajrit; ventilatorë të ajrit të ngrohtë; poqa drite; fen për
kondenzues gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinave; mbështjellës për kondenzues gazi, të
ndryshëm nga ata si pjesë të makinave; aparat avullimi; ngrohës eketrik; llampa për
automobilë; qelqe llambash; poqa llambash; tharës për qëllime industriale; kapakë
radioatorësh; filtra ajri për njësi për kondicionim të ajrit; filtra ajri për njësi për
kondicionim të ajrit; makara për kompresorë për kondicioner ajri të aomobilëve
12 Sisteme frenash kundër mbylljes (ABS) për automobilë; pjesë strukturore për
automobilë; kabllo akselerator për automobilë; pedalje akslerator për automobile; jastëk ajri
për vetura; mjeshtër të ajrosjes për automobilë; tanke ajri për automobilë; armë për vetura;
shpuzore për automjete; konvertor rrotullues për automobilë; alarme kundër vjedhjes për
automjete; paisje kundër vjedhjes për automjete; ATA tavë vaji për automobilë; ATA trupa
valvulash për automobilë; boshte për automjete; boshte bartëse për automobilë; shtëpiza
boshti për automobilë; boshte nyjesh për automobilë; bashkues nyjesh për automobilë;
kushineta boshti për automjetet tokësore; kushineta timoni për automjetet tokësore; rripa
sigurie për ulese të automobilave; frena për automobilë; përforcues frenash për automobilë;
disqe frenash për automjete; tambure frenash për automjete; cilindra frenash për automjete;
vata frenash për automobilë; pedalje frenash për automjete; nofulla frenash për automobilë;
veshje frenash për automobilë; parakolp për automobilë; arakolp absorbues të energjisë për
automobilë; mbrojtës parakolpi për automobilë; buzë parakolpi për automobilë; formësues
(kallëp) për parkolp të automobilëve; binar parakolpi për automobilë; mbajtës parakolpi për
automobilë; parakolp me shkallë për automobilë; kabina për utomobilë; kaliper frenash për
automjete; kapak për cilindrat montues për autmobilë; mbulesa automobilësh (të
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formësuar); tabela qëndrore për automobië; korniza për shasi të automobilëve; shtrëngues
sigurie fëmijsh për ulëset e veturave; friksion shtrëngues për automobilë; friksion kablosh
për automobilë; mbulesë friksioni për automobilë; disqe friksioni për automobilë; shtëpizë
friksioni për autmobilë; cilindra kryesor friksioni për automobilë; pedalje friksioni prë
automjete tokësore; cilindra friksioni të fuqisë për automobilë; cilindra friksioni për lëahim
për automobilë; pirunë friksioni për lëshim për automobilë; cilindra të mbyllur koncentrik
për automobilë; mbështetëse krahësh për automobilë; fen ftohës për friksione për vetura
tokësore; lidhje për automjete tokësore; kapuç të shufrave të kryqzuara për automobilë;
kapuçë për pjesët kryesore të automobilit; jastëk kundër përplasjeve për automobilë;
anëtarë (pjesë) lidhëse për automobilë; lidhje për shpejtësi konstante për automobilë;
kuverta për kamionë; bartës diferencial për automobilë; arka diferenciali për automobilë;
mbulesa disqesh dhe friksionesh për automobilë; mbyllës të disqeve të frenave për
automobilë; kontollues të dyerve për automobilë; doreza dyersh për automobilë; shkallë
dyersh për automobilë; ballik për dyert e automobilave; lidhje tërheqjesh për automobilë;
emblema për automobilë; motorë për automobilë; mbulesa motorësh për automobila; goma
për montimin e motorit për automobilë; tavë për vajin e motorit për automobilë;
mbështjellës të poshtëm për automobilë; parafango të poshtëm për automjete tokësore;
gëzhoja për filtrat e ajrit për automjete tokësore; gëzhoja për filtra vaji për automjete
tokësore; konsola dyshemeje për automobilë; korniza të formësuara për automobilë; kapak
për rezervuarë të automjete; dyer për rezervuarët e automjeteve; pompa dërgues të
karburantit për rezervuar automjetesh; rezervuarë karburanti për automjete; garniturë
(zbukurime) për automobilë; marshe për automjete tokësore; gjeneratorë për automobilë;
regullues gjeneratori për automobilë; rrotor gjeneratori për automobilë; stator gjeneratori
për automobilë; formësim (kallëp) xhami për automobilë; kuti dorezash për automjete; astar
tavani për automobilë; mbështetëse koke ulëset e autmjeteve; kapak motorësh të izoluar me
vate për automobilë; aparat (idle) për kontroll të shpejtësisë për automobilë; zbukurime të
brendshme për automobilë; fletë amortizatorësh për automobilë; leva për automobilë; kablo
levash për automobilë; dry kundër vjedhjes që përdoret në timonin e automobilave;
instalime elektrike kundër vjedhjes për automjete; baltprirës; friksione tejkalimi për
automobilë; panele trupi për automonbilë; panel dyersh për automjete tokësore; frena
parkimi për automobilë; shtylla për automobilë; bartës planifikuesish për automobilë; vula
për timonë hidraulik për automobilë; mekanizma transmisioni për automjete tokësore;
motorë për dritare elektrike për automjete tokësore; boshte helike për automobilë;
gjeneratorë pulsi për automobilë; grila rdioatorësh për automobilë; pasqyra për përdorim në
automjete; pasqyra të pasme; rezervuarë për automjete tokësore; tanke rezervuaresh pr
automjete tokësore; bartës valixhes në çatinë e veturës; panele çatish për automjete
tokësore; rafte çatie për automobilë; shkure gomash për amortizatorët e rrotave të
automobilave; ulëse automobilash; organizues për pjesën e pasme të ulësve të adaptuara për
përdorim në vetura; rripa sigurie për ulëset e automjeteve; mbulesa për ulëset e
automobilave; shilte për ulëset e automobilave; alarme sigurie për automjete; prazmore
sigurie për ulëset e automjeteve; boshte kardani për automjete; boshte shtyse për automjete
tokësore; boshte transmisioni për automjete tokësore; amortizatorë goditjesh për
automobilë; anëtarë anësore për automjetet tokësore; xhoko përshtatës për frenat e
vutomjeve; bartës i rrotës rezervë për automjete; spojler për automjete; amortizatorë spiral
për automjete; amortizatorë spiral goditjesh për automjete; fletë stabilizuese për
amortizatorë veturash; drejtues ingrenazhi për atomjete tokësore; drejtues lidhjesh për
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automjete tokësore; timonë për automobilë; timon kolumn për automobilë; boshte për
timone të automobilave; traversë izoluese për automobilë; çati Dielli për automobilë;
xhama kundër Diellit për automobilë; mbrojtës nga Dielli për automobilë; tanke për thithje
të ajrit për motorët e automobilave; unaza sikronizuese (pjesë të automjeteve tokësore);
xhama dritaresh të papërfunduar për automjete; platforma ashensor (pjesë të automjeteve);
shufra lidhëse për automjete tokësore, të ndryshme nga ato që janë si pjesë e motorëve ose
makinave; konvertor rrotullues për automjete; shufra tërheqëse për automjete; goma shiritë
(tanksi) për automobilë; transferë për transmetim për automjete tokësore; transmisione, për
automjete tokësore; lidhës universal për automjete toksore; valvula solenoidi për
automobilë; valvula frenash për automobilë; valvula zgjëruese për automobilë; shirit moti
(izolues) për automjete toksore; rrota automobili; cilindra të frenave të rrotave për
automjete toksore; mbulesa rrotash për automjete toksore; cilindra rrotash për automjete
toksore; mbrojtës rrotash për automobilë; glavina të rrotave për automobilë; kapak për
glavinat e rrotave të automobilëve; dritare për automjete; spërkatëse për për fshirëset e
automobilave; teh për fshirëset e xhamave mbrojtës; motorë për fshirëse për xhamat
mbrojtës; krah të motorit për fshirëset e automobilave; tapiceri nga ashklat e drurit për
automjete; panel elktronik për automobilë; buck-up (mbështjetje) paralajmërimi për
automjete; brirë automobilash; paisje kundër vjedhjes për automobilë; ekran për vajin e
automobilave; mbyllës (dihtung) për automobilë

(210) KS/M/ 2016/719
(220) 26/05/2016
(731) FASHION TRADE VIP Ltd.
75, Chongora Str., region "Asparuhovo",
9003 Varna, BG
(740) A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr . Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000

(540) CARDUCCI

(511) 14 Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të
veshur me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar;
instrumenta kohëmatës dhe kronometrikë
18 Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk përfshihen
në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, çadra dielli
dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala.
25 Veshje, këpucë, kapele
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre

37

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2016/724
(220) 27/05/2016
(731) ESLAB KAHVE GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir
Caddesi No:2/20 EYUP / ISTANBUL, TR
(591) E zezë dhe e kuqe
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama

(540)

(511) 30 Deserte buke-furre; produkte bukëpjekësish-furre; biskota; çokolata; pije më
bazë çokolate; kafe; pije më bazë kafe; akullore; çaj i akullët.
43 Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohëshem

(210) KS/M/ 2016/725
(220) 27/05/2016
(731) Unilever ČR, spol. s r.o.,
Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00,
Praha 8, CZ
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama

(540) SAVO

(511) 3 Detergjente; preparate dhe supstanca, të gjitha për përdorim në lavanteri; preparate
për fisnikrimin e robave; preparate për zbardhim; preparate për fshirje-pastrim, lustrim,
grryerje dhe imtësim; preparate për zberthimin-hapjen e gypave –tubacioneve te ujit;
preparate për pastrimin e enëve; sapun; mjete për pastrimin e duarve; facoleta të lagura me
preparate dhe substanca për pastrim dhe lustrim
5 Mjete dezinfektive; mjete dezinfektive për qëllime higjienike ose sanitare; preparate
sanitare; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve, insekteve dhe gjallesave te dëmshme;
fungicide; germicide; baktericide; paraziticide; algicide; insekticide; mjete për eliminimin
e mykut; mjete për eliminimin e rrënjeve te kqija; dezodoranse, (përpos për përdorim
përsonal); freskuesit e ajrit; mjete për mbrojtje nga insektet

(210) KS/M/ 2016/726
(220) 27/05/2016
(731) Unilever ČR, spol. s r.o.,
Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, 186 00,
Praha 8, CZ
(591) E kuqe, e bardhë
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama

(540)
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(511) 3 Detergjente; preparate dhe supstanca, të gjitha për përdorim në lavanteri; preparate
për fisnikrimin e robave; preparate për zbardhim; preparate për fshirje-pastrim, lustrim,
grryerje dhe imtësim; preparate për zberthimin-hapjen e gypave –tubacioneve te ujit;
preparate për pastrimin e enëve; sapun; mjete për pastrimin e duarve; facoleta të lagura me
preparate dhe substanca për pastrim dhe lustrim
5 Mjete dezinfektive; mjete dezinfektive për qëllime higjienike ose sanitare; preparate
sanitare; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve, insekteve dhe gjallesave te dëmshme;
fungicide; germicide; baktericide; paraziticide; algicide; insekticide; mjete për eliminimin
e mykut; mjete për eliminimin e rrënjeve te kqija; dezodoranse, (përpos për përdorim
përsonal); freskuesit e ajrit; mjete për mbrojtje nga insektet

(210) KS/M/ 2016/907
(220) 12/07/2016
(731) N.T.P. “TONI” Vellezrit Gervalla
p.nr. komuna Ferizaj, KS
(591) e kuqe, e kaltër, e gjelbër dhe e verdhë
(740) Kushtrim Bytyqi
Isa Boletini, nr. 59, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparatet zbardhuese dhe substancat tjera për përdorim në lavanderi; preparatet
për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esenciale, kozmetika,
losionet për flokë, pastat e dhëmbëve, detergjentet etj.

(210) KS/M/ 2016/913
(220) 12/07/2016
(731) CINEPLEXX International GmbH
Siebensterngasse 37 1070 Vienna, AT
(591) E kuqe
(740) Dastid Pallaska Bulevardi Nëna
Terezë 47/5, Prishtinë

(540)
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(511) 35 Shërbimet për menaxhimin e biznesit që kanë të bëjnë me operimin e kinemave
41 Zbavitje; Operimi me kinema; Prodhime të filmave kinematografik dhe prodhime të
video filmave; prezantime të kinemasë; shfaqje të video filmave; dhënia me qera e filmave
kinematografik dhe video filmave.
43 Kafe, kafeteri, restaurante, shërbime të barit, bufe.

(210) KS/M/ 2016/929
(220) 14/07/2016
(731) “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë
KK Pejë, KS
(591) Bardh dhe Kaltërt

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe
përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm,
maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.
32 Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe
lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.
33 Pijet alkoholike përveç birrës.

(210) KS/M/ 2016/930
(220) 14/07/2016
(731) “BIBITA” SH.P.K
Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS
(591) Bardh, Kuq, Kaltërt (ngjyre qielli),
Kaltërt (mbyllur blu)

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe
përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm,
maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.
40
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32 Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe
lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.
33 Pijet alkoholike përveç birrës.

(210) KS/M/ 2016/1084
(220) 19/08/2016
(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k
Therande Brigada 123 p.nr, KS

(540) RELAX O NJERËZ

(511) 25 Veshmbathje, kepuce, kapele.
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe
pergaditje të tjera per te bere pije.
33 Pije alkoolike (perjashtuar birat).

(210) KS/M/ 2016/1085
(220) 19/08/2016
(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k
Therande Brigada 123 p.nr. , KS

(540) RELAX

(511) 25 Veshmbathje, kepuce, kapele
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe
pergaditje të tjera per te bere pije.
33 Pije alkoolike (perjashtuar birat).

(210) KS/M/ 2016/1098
(220) 19/08/2016
(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k
Therande Brigada 123 p.nr
info@goldeneagle-ks.com, KS

(540) RELAX NGA ZEMRA E
FRUTAVE

(511) 25 Veshmbathje, kepuce, kapele.
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe
pergaditje të tjera per te bere pije
33 Pije alkoolike (perjashtuar birrat).
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(210) KS/M/ 2016/1132
(220) 26/08/2016
(731) TAMER MORINA
“TAM GROUP” SHPK
MAMUSHË PRIZREN, KS
(591) Gjelbër dhe të Bardhë
(740) Diedon Ahmetaj
SALIH ÇEKU NR 19 PRIZREN

(540)

(511) 29 Qumesht, vezë dhe prodhimet e qumështit, vaj ushqimor
32 Pije frutash dhe lëngje frutash, sirupe dhe preparate të tjera për të bërë pije.

(210) KS/M/ 2016/1160
(220) 06/09/2016
(731) ESSI SH.P.K
LLAPUSHNIK-GLLOGOVC, KS
(591) E kuqe,e bardh, e gjelbert, e verdh, e
zeze, kalter

(540)

(511) 5 Preparatete farmaceutike dhe të veterinarisë, pelena të madhësive të ndryshme,
preparatet sanitarisë dhe për qëllime mjekësore, substancat dietike të pështatura për
përdorim mjekësor, ushqimi, ushqimi për foshnje, emplastër, materiale për lidhje, materiale
për mbushjen e dhëmbëve, dyllidentar, dizinfektuesit, preparatet për shkatrrimin e
parazitëve: fungicidet
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(210) KS/M/ 2016/1166
(220) 09/09/2016
(731) Mentor Shala N.Sh. CMB
Rr. Xhorxh Bush 35 Prishtinë Kosovë, KS
(591) E Zezë, Ngjyrë kafe, E Portokallët

(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, software për kompjuterin,
pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore, Prodhimi i
programeve në radio dhe television, Prodhim filmash, Prodhime teatrale

(210) KS/M/ 2016/1167
(220) 09/09/2016
(731) Mentor Shala N.Sh. CMB
Rr. Xhorxh Bush 35 Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E Zezë, E Kuqe, E Verdhë, Krem

(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, software për kompjuterin,
pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore, Prodhimi i
programeve në radio dhe television, Prodhim filmash, Prodhime teatrale
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(210) KS/M/ 2016/1168
(220) 13/09/2016
(731) RESHAT KAMBERAJ “TOBACCO”
SHPK JUSUF GËRVALLA P.N, KS
(740) DIEDON AHMETAJ
SALIH ÇEKU NR 19 PRIZREN

(540)

(511) 34 Duhani dhe Artikuj te ndryshme të duhanit Winston
39 Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshje të udhëtimit

(210) KS/M/ 2016/1169
(220) 13/09/2016
(731) RESHAT KAMBERAJ “TOBACCO”
SHPK JUSUF GËRVALLA P.N, KS
(740) DIEDON AHMETAJ
SALIH ÇEKU NR 19 PRIZREN

(540)

(511) 34 Duhani dhe Artikuj te ndryshme të duhanit LUCKY STRIKE
39 Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshje të udhëtimit

(210) KS/M/ 2016/1170
(220) 13/09/2016
(731) RESHAT KAMBERAJ “TOBACCO”
SHPK JUSUF GËRVALLA P.N, KS
(740) DIEDON AHMETAJ
SALIH ÇEKU NR 19 PRIZREN

(540)

(511) 34 Duhani dhe Artikuj te ndryshme të duhanit
SLIMS KARELIA
39 Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshje të udhëtimit
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(210) KS/M/ 2016/1176
(540) MONTELA
(220) 15/09/2016
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71
000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2016/1177
(540) PROMASS
(220) 15/09/2016
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71
000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2016/1178
(540) PROBILOL
(220) 15/09/2016
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71
000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2016/1179
(540) PROBILOL DUO
(220) 15/09/2016
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71
000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
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(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2016/1193
(540)
(220) 16/09/2016
(731) OVS S.p.A. Via Terraglio, 17
30174 Mestre Venezia (VE), IT
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë

(511) 18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk
përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për
diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh
25 Veshje; këpucë; kapela.
35 Reklama;menaxhimi i biznesit;administrimi i biznesit;shërbime të shitjes me
pakicë;shërbime online të shitjes me pakicë;menaxhimin e dyqaneve të ndryshme;dyqane
dhe outlete;shërbime të françizës;organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të
besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke
përfshirë nëpërmjet internetit.

(210) KS/M/ 2016/1202
(220) 20/09/2016
(731) Fiziotech SH.P.K, Nik Berisha
Ferizaj-Nikadin, KS
(591) Kalter,Gjelber,Bardh

(540)

(511) 10 Kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, aparatet dhe instrumentet,
gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedike; Materialet qepje.
41 Sigurimin e trajnimit; argëtuese; sportive dhe kulturore.
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44 Shërbimet mjekësore; Shërbimet veterinare; Kujdesi higjienike dhe i bukurisë për
qeniet njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve.

(210) KS/M/ 2016/1261
(220) 03/10/2016
(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k
Therande Brigada 123 p.nr , KS
(591) E verdhë, e gjelbërt, e bardhë, e kaltër

(540)

(511) 25 Veshmbathje, kepuce, kapele.
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe
pergaditje të tjera per te bere pije
33 Pije alkoolike (perjashtuar birat).

(210) KS/M/ 2016/1306
(540) HUAWEI nova
(220) 14/10/2016
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,
LTD. Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang
District, Shenzhen, CN
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 9 Syze të mençura; ora të mençura; mbrojtës të përshtatur për ekranet e
kompjuterëve; gjurmues të aktivitetit që mund të vishen; mbështjellës për telefona të
mençur; veshje për telefona të mençur; filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e telefonave
mobil; shkopinj për selfie (monopode/stabilizues që mbahen me dorë); telefona për
incizim; korniza për fotografi digjitale; mikrofona; lidhës (i pajisjeve për përpunimin e të
dhënave); aparatura për përpunimin e të dhënave; karta me qark të integruar (karta të
mençura); transponder (pajisje për marrjen e radio sinjaleve dhe transmetimin e sinjalit të
ndryshëm); kutia për altoparlantë; marrës të zërit (audio) dhe pamjes (video); video ekranet;
pajisje për komunikim përmes rrjetit; mbështjellës për llaptop; telefona të mençur; bateri
elektrike; ngarkues baterish; ngarkues mobil i baterive (bateri ri-ngarkuese); kompjuter
tableta; llaptopa; kompjuterë notebook; çanta të përshtatura për llaptop; dëgjuese; dëgjuese
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për vesh; altoparlantë; media players portativ; aparatura për transmetimin e zërit; pajisje me
kombinim të video kamerës dhe video incizuesit; kamera për fotografi; rripa për telefona
celular; tastiera për kompjuterë; mi për kompjuter; këllëfë për telefona; byzylyk magnetik
të koduar për identifikim; pajisje për matjen e hapave gjatë ecjes (pedometers) ; aparatura
për monitorim elektrik; byzylyk të lidhur (pajisje matëse); sisteme operative për kompjuterë
të regjistruar; programe kompjuterike (software që shkarkohen); aplikacione kompjuterike
të software që shkarkohen; lente optike.

(210) KS/M/ 2016/1596
(220) 20/12/2016
(731) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US
(591) Ngjyra e kaltërt, e kuqe dhe e bardhë.
(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC
Rr. “Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë

(540)

(511) 32 Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurup dhe preparate të tjera për pregaditjen e pijeve; pije jo-alkoolike të gazuara;
pije të lehta.”

(210) KS/M/ 2017/328
(220) 17/03/2017
(300) 15839236 19/09/2016 SE
(731) LINDAB AB 269 82 Båstad, SE
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtimi, elemente ndërtimi apo
komponente ndërtimi nga metali apo në mënyrë themelore nga metali dhe aliazhet e tyre;
ndërtesa të transportueshme nga metali; ndërsa nga çeliku; struktura muri nga metali; mure
nga metali; veshje dhe mbulesa muri nga metali për ndërtime; pullaze metali; materiali
kulmi dhe mbulesa nga metali; fleta dhe pllaka nga metali; produkte mbrojtëse të kulmeve
metali duke përfshirë masa të sigurisë së kulmeve në forma të shkallëve, ura dhe binarë
kulmi; pajisje dhe/instalime dhe pjesë dhe komponentë të tyre për kullimin e kulmeve të
metalit, duke përfshirë ullukë, gypa përcjellës; pjesë bashkimi (lidhëse), varëse, shtrëngues,
lakues, lidhëse, këpucë, këpucë kullimi, këpucë që përshtaten, bulona mbyllës, gypa
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degëzor të përshtatshëm, gypa lidhës, kurtha për fletë (pajisje për grumbullimin e fletave),
kësulë bashkuese, kthesa, vidha; zgjatëse, pjesë të pipave dhe profile mbrojtëse; dyer nga
metali apo në mënyrë themelore nga metali; vidha, gozhda, gozhda të vogla, pjesë metali
dhe shirita për qëllime ndërtime; hekurishte, pjesë të vogla nga metali; pajisje shtrënguese
nga metali; kapëse nga metali; mbështjellëse teleskopike për vidha; vidha dhe pjesë ngasëse
për kapëse; sisteme ventilimi dhe pjesë përcjellëse të ventilimit nga metali apo në mënyrë
themelore nga metali me ose pa vula mbyllëse, njomës, lidhëse; gypa, tuba, kanale nga
metali; njomës të valvulave për kontrollimin e rrjedhës dhe përzierjes së gazrave, grila,
lidhëse, shtrëngues dhe pjesë të ngritura nga metali për përdorim në ventilim, kondicionim
të ajrit, të ngrohjes së ajrit dhe sistemeve të nxjerrjes së gazrave; pjesë dhe pajisje për gjitha
mallrat e lartpërmendura
11 Aparate për ndricim, ngrohje, gjenerimin e avullit, ngrirjen, tharjen, ventilimin, pajisjen
me uj dhe qëllime sanitare; Instalimet e ventilimit, kondicioner ajri, ngrohjeve dhe tharjeve
të ajrit, aparate dhe sisteme si dhe pjesë për to dhe pajisje për të gjitha mallërat e
lartëpërmendura; gypa, tuba, system tubash, kanale, system i kanaleve, kontrollimin e
rrjedhes dhe valvulave të përzierjes së gazit, të gjitha pjesë të vetnilimit, kondicionerëve të
ajrit, sistemeve të ngrohjes së-ajrit apo tharjes; shurdhues për sistemet e ventilimit; pjesë
dhe pajisje për të gjitha mallërat e lartëpërmendur

(210) KS/M/ 2017/491
(220) 14/04/2017
(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi
Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR
(591) Kafe, verdhë, portokalli, bardhë, zezë,
kuqe
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 30 Biskota, çokolata, pjekurina, grimësina, biskota te mbushura ne mes me mjaltë,
çokollatë ose reçel, kuleç të embël, pite, ëmbelsira, akullore, akull për ushqim.

(210) KS/M/ 2017/492
(220) 14/04/2017
(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower – 645 Fifth Avenue
New York, New York 10022, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)
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(511) 25 veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basketboll, atlete për basketboll,
kanotiere, këmisha, gjysmë kanotiere, duksa-bluza, pjesë të poshtme të tutave(trenerkave),
pantolla, kanotiere me shirita, xhemper, pantolla të shkurta, pizhame, kanotiere sportive,
ragbi kanotiere, xhemper, rripa, kollare, këmisha për fjetje, sheshira, kapela, mbrojtëse në
kapela(kaçkëta), tuta(trenerka) për ngrohje, pjesë të poshtme te tutave për ngrohje para loje.
Dres për ngrohje/ kanotiere për trajnim para hyrjes ne lojë, xhaketa, xhaketa te holla për
mbrojtje nga era, xhaketa më kapulaçe pallto, mbështjellëse për foshnje jo nga letra, shirita
për kokë, shirita për dorë (veshje),përparëse, ndresa të poshtme, brekë sportive, pantolla te
gjëra, mbrojtëse për vesh, dorashka, dorashka vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura
dhe te qëndisura, fustane nga materiali zherse, fustane, dresë dhe uniforma për tifoz,
veshje për not, kostume të banjës, rroba banje, rroba te larjes , rroba për not, rroba për
larje, kostum për larje, bikine, kostume te holla për larje, brekë për not, brekë për larje,
pantolla te shkurtër për sport uji ne valë(surfing), rroba gome për ujë, shamia për plazhë,
mbështjellëse për kostume te larjes, mbulesa për kostume te larjes, sandale, sandale për
plazhë, kapela për plazhë, mbrojtëse nga diellit, kapela për notim, kapela për larje,
mbështjellë të reja koke me dekorime te ngjitura.
41 Shërbime të argëtimit dhe shërbime arsimore në aspektin e ngjarjeve televizive apo
radio programeve në lëmin e basketbollit dhe shfaqjes drejtë për drejtë te ngjarjeve –
shfaqjeve sportive të lojërave të basketbollit dhe lojërat e basketbollit; shërbimet e
prodhimit dhe distribuimit te shou programeve radio dhe televizive për ngjarjet sportive
të basketbollit, ngjarjeve dhe programeve basketbollistike nga lëmi i basketbollit;
shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit te klinikave dhe kampeve basketbollistike, klinika
dhe kampingjeve për trajner, klinika dhe kampingje për ekipet vallëzuese dhe lojëra të
basketbollit; shërbimet e argëtimit ne kuptimin e paraqitjes personale ne kostumin e
maskotave ose ne ekipet vallëzuese ne lojërat dhe ngjarjet e basketbollit , klinika, kampe,
promocioneve dhe ndodhive tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve speciale dhe gostive
(party) te organizuara; shërbimet e klubeve te tifozëve; shërbimet e dëfrimit, përkatësisht
ofrimi i ueb faqeve me përmbajtje multimediale te cilat mund te shkarkohen ne kuptimin e
ngjarjeve te rëndësishme televizive, ngjarjeve te rëndësishme interaktive televizive, video
xhirimeve, video xhirime te shfaqura drejtë për drejt ne internet ( strim xhirimeve),
zgjedhjeve interaktive te video ngjarjeve, përzgjedhja e ngjarjeve te mëdha , radio
programeve, ngjarjeve me te rëndësishme te radios dhe audio xhirimeve ne lëmin e
basketbollit; ofrimi dhe sigurimi i lajmit dhe informacionit ne kuptimin e statistikave dhe
temave tjera ne lëmin e basketbollit ; mundësimi i qasjes se drejtë për drejtë ne lojërat të
cilat mund te shkarkohen, përkatësisht lojërat kompjuterike, video lojërat,video lojërat
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interaktive , lojëra aksion, lojëra arkade, lojëra shoqërore për të rritur dhe fëmijë, lojëra në
dërrasë-tabelë, lojëra radhitëse (puzles), lojëra në formë kuisi(trivia); shërbime botuese
elektronike, përkatësisht, botimi i revistave, udhërefyesëve, buletineve, librave për te
ngjyrosur dhe lojërave të drejtë për drejta për persona te tretë përmes internetit te gjitha ne
lidhje me basketbollin; ofrimi i te dhënave drejtë për drejtë ne bazën kompjuterike te të
dhënave ne lëmin e basketbollit.

(210) KS/M/ 2017/500
(220) 14/04/2017
(731) Omega Pharma Innovation &
Development NV, Venecoweg 26, 9810
Nazareth, BE
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) LACTACYD

(511) 3 Sapun; parfumeri; preparate banje; kozmetikë; kremëra kozmetik dhe losione;
deodoratë; vajra esenciale; preparate kozmetike për higjienë personale; preparate kozmetike
për kujdes intim.
5 Preparate farmaceutike;dezinfektues për qëllime higjienike;preparate higjienike për
qëllime mjekësore;preparate sanitare për higjienë personale;preparate banje për qëllime
mjekësore;dezinfektues;losione për preparate farmaceutike;facoleta (lecka) të lagura me
losione farmaceutike;shpërlarës vagjinal;shtesa ushqimore për qëllime mjekësore;preparate
(anti fungal) kundër kërpurdhave për përdorim mjekësore;preparate farmaceutike për
trajtim të infeksioneve të lëkurës;antifungal vagjinal;lubrifikues vagjinal;lagështues
vagjinal.

(210) KS/M/ 2017/503
(220) 14/04/2017
(731) Shqiprim Pestisha “PR Consulting”
Sh.p.k. Lagja Emshir, Komp.2A, Lok.B2, ,
KS

(540) TOK Services

(511) 35 Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbime zyre;Konsulenc
menaxhim biznesi; Përgatitje rrogash;Llogarimbajtje; Asistenc Menaxhim
biznesi;Sherbime prokurimi për të tjerët (blerje mallrash dhe sherbimesh për biznese tjera);
Menaxhim (sherbime këshillimore për biznesin)
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurisë së Patundshme
Analiza financiare ;Menaxhim financiar
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. Këshillim arkitekturor
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(210) KS/M/ 2017/506
(540)
(220) 19/04/2017
(300) Z-201671249 20/10/2016 SI
(731) DROGA KOLINSKA, Živilska
industrija, d.d. Kolinska ulica 1
1544 Ljubljana, SI
(591) e kuqe e bardhë
(740) Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(511) 11 Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe destinime sanitare;makineri elektrike dhe aparate për përgatitjen e
pijeve freskuese, duke përfshirë kafenë, çajin, kakaon, kapuçinon, infuzionet dhe pije tjera
të ngrohta;aparate për ngrohjen dhe shkumëzimin e qumështit;aparate për ftohjen e pijeve
freskuese;çajnik elektrik;ngrohës të ujit;stufa për zierje;makineri elektrike për përgatitjen e
kafesë;zierëse filtruese elektrike kafeje;zierës filtruese kafeje me filtër;furrë elektrike për
pjekjen e kafesë;urnë elektrike kafeje;kartigja, duke përfshirë kapsullat e kafesë;paisje dhe
pjesë rezervë për produktet e identifikuara më sipër të cilat përfshihen në këtë klasë.
30 Kafe;çaj;kakao dhe kafe artificiale;oriz;tapioka;sago;miell dhe pregatitje të bëra nga
drithërat;bukë, torta dhe ëmbëlsira;akuj ushqyes;sheqer;mjaltë;melase;tharmë, pluhur
pjekurinash;kripë, mustard;uthull, salcë (kondimente);erëza;akull;kafe;kafe artificiale;pije
freskuese nga kafeja;zëvendësim të kafesë ( bazuar në çikore);kafe e pa kofeinë,
kapuçino;pije freskuese bazuar në kafe dhe kafe bazuar në pregatitjet e të gjitha
tipeve;qeska kafeje, kapsula të kafesë;esenca të kafesë;aromatuizues të kafesë;koncentrate
të kafesë;kafe në formën e plotë- kokërr;pije freskuese me akull bazuar në kafe;pije
freskuese kafeje e përgatitur;ekstrakte çaji, ekstrakte kakao;pije freskuese bazuar në kakao,
çokolatë dhe çaj.
32 Birra, ujë mineral dhe ujë të gazuar dhe pije tjera freskuese jo alkoolike;pije freskuese
nga frutat dhe lëngje frutash;shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve
freskuese;esenca për përgatitjen e pijeve freskuese;pije freskuese bazuar në soja;pije
freskuese bazuar në maltin;pije freskuese izotonike.
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(210) KS/M/ 2017/507
(220) 19/04/2017
(300) Z-201671250 20/10/2017 SI
(731) DROGA KOLINSKA, Živilska
industrija, d.d. Kolinska ulica 1 1544
Ljubljana, SI
(740) Xhemajl Krasniqi 007 AA& D
L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) D.O.T.

(511) 11 Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe destinime sanitare; makineri elektrike dhe aparate për përgatitjen e
pijeve freskuese, duke përfshirë kafenë, çajin, kakaon, kapuçinon, infuzionet dhe pije tjera
të ngrohta; aparate për ngrohjen dhe shkumëzimin e qumështit; aparate për ftohjen e pijeve
freskuese; çajnik elektrik; ngrohës të ujit; stufa për zierje; makineri elektrike për përgatitjen
e kafesë; zierëse filtruese elektrike kafeje; zierës filtruese kafeje me filtër; furrë elektrike
për pjekjen e kafesë; urnë elektrike kafeje; kartigja, duke përfshirë kapsullat e kafesë; paisje
dhe pjesë rezervë për produktet e identifikuara më sipër të cilat përfshihen në këtë klasë
30 Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioka; sago; miell dhe pregatitje të bëra nga
drithërat; bukë, torta dhe ëmbëlsira; akuj ushqyes; sheqer; mjaltë; melase; tharmë, pluhur
pjekurinash; kripë, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza; akull; kafe; kafe artificiale;
pije freskuese nga kafeja; zëvendësim të kafesë ( bazuar në çikore); kafe e pa kofeinë,
kapuçino; pije freskuese bazuar në kafe dhe kafe bazuar në pregatitjet e të gjitha tipeve;
qeska kafeje, kapsula të kafesë; esenca të kafesë; aromatuizues të kafesë; koncentrate të
kafesë; kafe në formën e plotë- kokërr; pije freskuese me akull bazuar në kafe; pije
freskuese kafeje e përgatitur; ekstrakte çaji, ekstrakte kakao; pije freskuese bazuar në
kakao, çokolatë dhe çaj
32 Birra, ujë mineral dhe ujë të gazuar dhe pije tjera freskuese jo alkoolike; pije freskuese
nga frutat dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve freskuese;
esenca për përgatitjen e pijeve freskuese; pije freskuese bazuar në soja; pije freskuese
bazuar në maltin; pije freskuese izotonike

(210) KS/M/ 2017/508
(220) 19/04/2017
(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) TELPREXI

(511) 5 Preparate farmaceutike humane.
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(210) KS/M/ 2017/509
(220) 19/04/2017
(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) TELOVERSA

(511) 5 Preparate farmaceutike humane.

(210) KS/M/ 2017/510
(220) 19/04/2017
(731) JOHNSON & JOHNSON
(New Jersey corporation)
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, New Jersey, US
(740) Xhemajl Krasniqi 007
AA& D L.L.C., nr. i biznesit 71131920
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,
Prishtinë

(540) IMTILSTA

(511) 5 Preparate farmaceutike humane.

(210) KS/M/ 2017/515
(220) 19/04/2017
(731) “MS QUALITY” SH.P.K.
Banulle-Lipjan 14000, Rr “Hasan
Prishtina”, KS

(540)

(511) 32 Birrë, ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të
frutave, shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve.
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(210) KS/M/ 2017/516
(220) 19/04/2017
(731) “MS QUALITY” SH.P.K.
Banulle-Lipjan 14000, Rr “Hasan
Prishtina”, KS

(540)

(511) 32 Birrë, ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të
frutave, shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve.

(210) KS/M/ 2017/517
(220) 19/04/2017
(731) “MS QUALITY” SH.P.K.
Banulle-Lipjan 14000, Rr “Hasan
Prishtina”, KS

(540)

(511) 41 sherbime te videoklipeve muzikore, sherbime te ingjizimieve te ahengjeve dhe
dasmave etj, ingjizime te reklamave etj.

(210) KS/M/ 2017/518
(220) 19/04/2017
(731) MS QUALITY” SH.P.K.
Banulle-Lipjan 14000, Rr “Hasan
Prishtina”, KS

(540) TASTY

(511) 32 Birrë, ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të
frutave, shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve.
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(210) KS/M/ 2017/519
(220) 19/04/2017
(731) “MS QUALITY” SH.P.K.
Banulle-Lipjan 14000, Rr “Hasan
Prishtina”, KS

(540) GO ACTIVE

(511) 32 Birrë, ujë mineral dhe gazuar, si dhe pije të tjera jo alkoolike; pije dhe lëngje të
frutave, shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve.

(210) KS/M/ 2017/527
(220) 20/04/2017
(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 L 9/5, Prishtinë

(540) TELTARGA

(511) 5 Preparate farmaceutike humane

(210) KS/M/ 2017/529
(220) 21/04/2017
(731) Hemafarm A.D.farmaceutskohemijska industrija Vrsac Beogradski put
bb,26300 Vrsac, RS
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PEPTIX

(511) 5 Preparate farmaceutike
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(210) KS/M/ 2017/530
(220) 21/04/2017
(731) Hemafarm A.D.farmaceutskohemijska industrija Vrsac Beogradski put
bb,26300 Vrsac, RS
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) SINEDOL

(511) 5 Produkte formaceutike

(210) KS/M/ 2017/534
(220) 21/04/2017
(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower – 645 Fifth Avenue
New York, New York 10022, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(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, dres, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko sportive, triko për ragbi,
gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, sheshir, kapela, mbrojtëse për kapela, tuta (trenerka)
për ngrohje, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, dres për ngrohje/kanotijere për
trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa, xhaketa të holla për erë, xhaketa me kapulaçe, pallto,
shtresa 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 nga materijali
zherse, fustana, dres dhe uniformë për tifozeri, veshje për not, kostum banjoje, rroba banjo,
rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine, kostume të holla për larje
(tanko), brek për not, brek 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, mbështjellëse të reja për kokë me dekore të ngjitura
41 Shërbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio
programeve nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi live i ngjarjeve-shfaqjeve sportive të
basketbollit dhe lojërave të basketbollit; shërbimet e prodhimit dhe distribuimit te shou
programeve radio dhe televizive me ngjarje sportive të basketbollit, ngjarjeve të
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basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe
organizimit të klinikave nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave dhe kampingjeve për
trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat e basketbollit;
shërbimet e argëtimit në kuptim të të paraqitjes përsonale të maskotave me kostume ose të
ekipeve të vallëzimit në lojrat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit, klinikave,
kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve speciale dhe
gosti të organizuara; shërbimet e klubit të adhuruesve; shërbimet e defrimit-argëtimit,
përkatësisht ofrimi i uebsajtit me përmbajtje multimediale i cili mund të shkarkohet në
kuptimin e ngjarjeve të rëndesishme televizive, ngjarjeve të rëndesishme interaktive
televizive, video xhirimeve, video strim xhirime, ngjarjeve interaktive të video zgjedhjeve,
zgjedhja e ngjarjeve më të mëdha, radio programeve, ngjarjeve më të rëndesishme të radio
dhe audio xhirimet nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim
të statistikave dhe temave tjera nga lëmi e basketbollit; mundësimi i qasjes onllajn të
lojërave të cilat mund të shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave,
video lojërat interaktive, lojërave akcion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për të rritur dhe
fëmijë, lojëra në dërrasë-tabelë, puzzle-radhitese, trivia lojëra; shërbimet e publikimeve
elektronike, përkatësisht, publikimi i revistave, udhërrëfyesit, buletine, fletore për ngjyrosje
dhe listës onlajn të lojërave për persona të tretë përmes internetit, te gjitha nga lëmi i
basketbollit; ofrimi i të dhënave onlajn në bazën e të dhënave kompjuterike nga lëmi i
basketbollit

(210) KS/M/ 2017/539
(220) 25/04/2017
(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) TELOMODIF

(511) 5 Preparate farmaceutike humane.

(210) KS/M/ 2017/545
(220) 26/04/2017
(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) ZAKTELOM
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(511) 5 Preparate farmaceutike humane

(210) KS/M/ 2017/546
(220) 26/04/2017
(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 L 9/5, Prishtinë

(540) FONTELVO

(511) 5 Preparate farmaceutike humane

(210) KS/M/ 2017/547
(220) 27/04/2017
(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) PACTELOM

(511) 5 Preparate farmaceutike humane

(210) KS/M/ 2017/548
(220) 27/04/2017
(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) RETELPRI

(511) 5 Preparate farmaceutike humane.
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(210) KS/M/ 2017/549
(220) 27/04/2017
(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) NURSPRANA

(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/ 2017/617
(220) 12/05/2017
(731) Windsor Smith Pty Ltd
78 to 86 Western Avenue Westmeadows,
Victoria, 3049, AU
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) LIPSTIK

(511) 18 „Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte lëkurë nga kafshët; valixhe dhe çanta për
udhëtim; ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamgjikë,
mallëra për shalëbërës dhe sarac, kuleta lëkure, mbajtëse qelësash, çanta për veshje për
udhëtim; çanta dore, mbajtëse nga lëkura, valixhe të vogël lëkure; valixhe, çanta dore, çanta
krahu”.
25 ’’Veshje, këpucë, mbulesa për kokë

(210) KS/M/ 2017/651
(220) 19/05/2017
(731) TONDACH GLEINSTÄTTEN AG
Graschach 38, 8443 Gleinstätten,
Österreich, AG
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) A11

(511) 19 Tjegulla kulmi jo-nga metali; Letër katrani (për kulm); tjegulla të dredhura, jo nga
metali; Hendek; Dru për qoshe [i përpunuar në zdrukthtari]; Plloca kulmi; Pllaka
drejtkëndore për kulm (roofing shingles); Kulme jo-nga metali; Tub që vihet në krye të
kulmit, jo nga metali; Cati oxhaku; Cati oxhaku jo nga metali; Oxhak jo nga metali; Dhe
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për tjegulla; Tjegulla; Mveshje me bitumen për kulme; Ulluk kulmi, jo nga metali; Kulme
jo-nga metali; Shtresa përfundi kulmit
37 Riparim i kulmeve;sherbime te punes per kulme;sherbime te riparimit te
kulmeve;sherbime te permiresimit te kulmeve

(210) KS/M/ 2017/652
(220) 19/05/2017
(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH
Langgasse 1, 6830 Rankweil, Austria, AT
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 29 Qumësht dhe produkte qumështi me kafe ose aromë kafeje; pije me bazë
qumështi; pije qumështi, me dominim të qumështit; pije qumshti, me dominim qumshti;
lëngje qumshti që përmbajnë fruta; pije të pregatitura nga qumshti ose që permbajnë
qumsht; pijë me bazë qumshti që përmbajnë kafe
30 Kafe, kafe artificiale, pije me bazë kafeje; kafe e ngrirë; pije kafeje me qumësht; pije
me bazë kafje me qumësht; pije me bazë kafje me qumësht; kapuqino; makiato; makiato me
qumësht (Latte –macchiato); pije me bazë kafe
32 Pije jo-alkoolike;pije jo alkoolike që përmbajnë komponente të kafes ose aromë kafeje,
pije jo alkoolike që përmbajnë komponente të kafes ose aromë kafeje;qumësht
jobulmetor;pije joalkoolike me aromë kafeje

(210) KS/M/ 2017/666
(220) 22/05/2017
(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) APPLE PENCIL

(511) 9 Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mbahet në dorë; kompjuter
tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të
mënçur; pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve,
përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në
dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe
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ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer
kompjuterik që mund të vishen; 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; syze të
mënçura; unaza të mënçura; përgjues i aktivitetit që vishet; bylyzyk i lidhur [instrument
matës]; lexues të librave elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për
instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike
kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, orave të mënçura, syzeve të mëncura,
pajisjeve që mund të vishen, kufje për telefonë, kufje, për television, kuti për vendosjen
lartë, audio e video pllejerë dhe regjistrues, sistemi tetari për shtëpi, dhe sisteme argëtimi;
softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike; përmbajtjet audio,
video dhe mutimediale të para-regjistruar dhe që shkarkohen; pjesët periferike për
komjputerë; pajisjet periferike për kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet mobile elektronike,
pajisjet elektronike që mund të vishen, ora të mëncura, syze të mëncura, kufje për telefonë,
kufje, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog), dhe audio dhe
video plejer dhe regjistrues; pjesë periferike që mund të vishen për përdorim në kompjuterë,
telefona mobilë, pajisje elektronike për mobilë, ora të mëncura, syze të mëncura, unaza të
mëncura, kufje për telefonë, kufje, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit
dixhital në analog), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; aparatura për identifikimin
biometrik dhe vërtetimin; akselometër; matës i lartësisë (altimetër); aparate për matjen e
distancës; aparate për regjistrimin e distancës; pedometër; aparate për matjen e presionit;
indikatorë të presionit; monitorë, ekranë për shfaqje, kokë montuese për ekranë, kufje për
përdorim në kompjuterë, telefona të mëncur, pajisjet e elektronike për mobilë, pajisjet
elektronike që vishen, ora të mëncura, syze të mëncura, televizione, set top kuti (për
konvertim të sinjalit dixhital në analog), dhe audio dhe video pllejer si dhe regjistrues;
ekrane virtuale dhe të realitetit të shtuar, syze, kontroller dhe kufje; syze 3D; syze për sy;
syze dielli; lente syzash; xham optik; mallëra optike; aparate dhe instrumente optike;
kamera; blic për kamera; tastaturë, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqege,
dhe hard drajve; aparate për incizimin dhe ri-produkimin e zërit; 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; përdorimin e
ndërfaqeve për kompjuterët dhe pajisjet elektronike brenda makinave motorrike, kryesisht
panelet elektronike, monitorë, ekran me prekje, telekomandë, pajisje që lidhet me
kompjuterin portabël (docking station), konektorë, ndërprerës, dhe kontrollin me aktivizim
të zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi;aparate
navigimi për automjete [kompjuterët brenda (on-board)]; telekomandim për kontrollimin e
kompjuterëve, telefonave mobilë, pajisjeve elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që
mund të vishen, ora të mëncura, syze të mëncura, kufje, dëgjuese, audio dhe video pllejer
dhe regjistrues, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog),
mikrofonë, përforcues, sistemin e shtëpi teatrit, dhe sistemet e argëtimit; pajisjet që vishen
për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobilë, pajisjeve elektronike për mobilë,
pajisjet elektronike që mund të vishen, ora të mëncura, syze të mëncura, kufje; dëgjuese,
audio dhe video pllejer dhe regjistrues, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit
dixhital në analog), mikrofonë, përforcues, sistemin e shtëpi teatrit, dhe sistemet e
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argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; cip kompjuterik; bateri; mbushës të baterive;
konektues elektrik dhe elektronik, ciftëzues (coupler), tela, kabllo, mbushës, dock, pajisje
që lidhet me kompjuterin portabël (docking station), dhe adapter për përdorim me
kompjuterë, telefona mobilë, kompjuterë që mbahen në dorë, pjesët periferike për
kompjuterë, telefonat mobilë, pajsijet mobilë elektronike, pajisjet e elektronike që mund të
vishen, orat e mëncura, syze të mëncura, kufje, dëgjuese, audio dhe video pllejer dhe
regjistrues, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); prekje e
ekranit interaktivë; ndërfaqe për kompjuter, ekranë kompjuteri, telefona mobilë, pajisjet
elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, ora të mëncura, syze të
mëncura, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog), dhe audio
dhe video pllejer dhe regjistrues; filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e kompjuterëve,
ekranet e telefonave mobilë, dhe ekranet e orave të mëncura; pjesë dhe aksesorie për
kompjuterë, pjesët periferike të kompjuterëve, telefona mobilë, kompjuterë që mbahen në
dorë, pjesët periferike për kompjuterë, telefonat mobilë, pajsijet mobilë elektronike, pajisjet
e elektronike që mund të vishen, orat e mëncura, syze të mëncura, kufje, dëgjuese, audio
dhe video pllejer dhe regjistrues, televizione, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital
në analog); mbështjellës, çanta, kuti, këllëfe, shirit dhe litar për të bartur kompjuterët,
telefonat mobilë, pajsijet mobilë elektronike, pajisjet e elektronike që mund të vishen, orat e
mëncura, syze të mëncura, kufje, dëgjuese, set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në
analog), audio dhe video pllejer dhe regjistrues; shkop për fotografim (selfie stick);
mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për trajnimin ekafshëve; axhenda
elektronike; aparate për kontrollimin e postës së vulosur; regjistër kace; mekanizëm për
apartet që veprojnë me futjen e monedhave në to; makina diktimi; shënjues hemlin (për
shënjimin e materialeve); aparate votimi; etiketimin elektronik për mallëra; aparate për
selektimin e cmimeve; faks aparate; aparate dhe instrumente peshuese; aparate dhe
instrumente matëse; tabela njoftimi elektronike; aparte matëse; vafer [pjesë silikoni]; qarqe
të integruara; përforcues; ekrane fluoreshent; telekomandë nga distance; drita me
përmbajtje të filamentit (fijeve) [fibra optike]; instalime elektrike për telekomandën nga
distance të operimeve industrial; pajisje ndërprerëse që vepron me dritë (alightning
arrester); elektrolizer; shues të zjarrit; aparate radiologjike për përdorim në industry;
aparate dhe pajisje të shpëtimit ; alarm fishkëllues; filma vizatimor të animuar; ciirinj vezë;
fishkëllimë qeni; magnet dekorues; rrethues i elektrizuar; telekomandë portabel nga
distanca për frenimin e veturave

(210) KS/M/ 2017/667
(220) 22/05/2017
(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) SUPRA

(511) 12 Automobila dhe pjesë strukturore të tyre
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(210) KS/M/ 2017/799
(220) 22/06/2017
(300) 65808/2016 23/12/2016 CH
(731) Montres Chouriet SA 7 Place de la
Fusterie, 1204 Geneva, Switzerland, CH
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, KS

(540) EMILE CHOURIET

(511) 14 Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre, artikuj argjendarie, gurë të cmuar;
orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; ora, orë dore (që vihet në kycin e dorës),
pjesë të orave; orë për lëvizje, orë mekanike; ora të vogla, kuti prezentimi për ora, orë me
kurdisje, rrip ore, kuti ore, orë dore, instrumente për matjen e kohës (ora); mbajtëse për orë

(210) KS/M/ 2017/821
(220) 03/07/2017
(300) Nr. 016637738 25/04/2017 SE
(731) Epiroc Aktiebolag c/o Atlas Copco
105 23 STOCKHOLM, SE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) EPIROC

(511) 4 Vaj dhe yndyrë industrial; lubrikantë; absorbues pluhuri, përbërës për lagje dhe
lidhje; karburantë (përfshirë ato për motor) dhe ndriçues
6 Shufra; përfshirë shufrat për ndërtim dhe shufrat lidhëse; ndërtesat e transportueshme
nga metali; materiale nga metali për shinat e hekurudhës; kabllo jo-elektrike dhe tela nga
metali i zakonshëm; gjëra të vogla nga artikujt metalikë; gypa dhe tuba ng ametali;
konteiner nga metalu për kompresim të ajrit, gazit dhe lëngjeve; bashkues i tubave; kapëse
për tuba; zorrë; kabina për ngjyrosje; konteiner me presion për lëngje; enë me presion për
ngjyra; gypa nga metali me presion për lëngje; kunja; cisterna presioni për ujë; stolë nga
metali për mbajtjen shtrenguar të veprave punuese (vice bench); shkallë; pajisje shtrengimi
dhe ankorimi; topa celiku për përdorim si topa kushineta; bulona (guide pins), valvula,
susta, shtylla, mengenë, morsë, kapëse dhe skaje nga metali; bulona që lëkunden; bulona që
zgjerohen dhe unaza dhe kushineta për përdorim me to; gypa me pjesën e lartë ne formë të
cekanit; tuba shpues nga metali; lidhës për tubat nga metali.
7 Makina dhe vegla të makinave, siç janë makinat pneumatike, hidraulike, me ndezje të
brendshme dhe makinat me ndezje elektrike dhe veglat e makinave, siç janë makinat për
shpimin e tokës, shpuesit, turjelat, çekanët shpues, presat shpuese dhe gypat shpues (pjesë
të makinave), makinat shpuese, vinça shpues, makinat për futjen e shtyllave në tokë,
makinat për demolim, veglat me shtypje të ajrit, përdredhës të vidhave dhe dadove, makina
për copëtim dhe thërmim, makinat për thyerje, çekanët, makinat për shtypje, çekanët dhe
sëpatat për makina, makinat për bluerje, veglat me shtypje, pistoletat me ajër të nxehtë,
pistoletat për spërkatje, pistoletat për fryrje, pistoletat për thërmim, pajisjet për spërkatje me
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rërë, lustruesit dhe pajisjet për lëmuarje me letër zmerile, kontejnerë me curril ajri me rërë,
si dhe aparate për mbledhjen e rërës; aparate për shpërndarjen e ngjyrës; veglat për montim;
kompresorët (makina), kompresorët e ajrit, rregullatorët për kompresorë, pajisjet për ftohje
për kompresorët; valvulet me presion të ulët dhe të lartë për kompresorët (jo për vetura);
motorinot; transimisione dhe ingranazhe për kompresorë; makinat për mihje, ekskavatorët,
makinat RAM, liftet, ashensorët; motorët, motorët me ndezje pneumatike, motorët me
ndezje hidraulike, motorët me ndezje të brendshme dhe motorët me ndezje elektrike; rrjetat
me presion dhe gjeneratorët me presion për gjenerimin e rrymave të ajrit në ujë, pompat për
flluskimin e ujit; pajisje për shpimin e gurëve, çikrik me presion ajri, dhe karro për çikrik
me presion ajri, tharës dhe pajisje me ajër të kompresuar, filtra (pjesë të makinave dhe
motorëve), gjeneratorë, separatorë, makina për rikuperimin e nxehtësisë, sisteme për
montim, sharra elektrike, motorë, dalta për makina, gdhendës dhe lopata, të gjitha pjesë të
veglave të makinave; fshesa elektrike; pirg të drurit dhe metalit, mihës (makina);
përdredhës (për motorë elektrik); çikrikë; lubrifikues (pjesë të makinave); helikë pompe;
ushqyes, ngarkues; krik; çikrik; cilindra për makina; zhurmëmbytës; pastrues elektrike me
vakum; valvule me rrëshqitje, valvule membranore, valvule me rrëshqitje fillestare;
valvule, përfshirë valvulet pneumatike, hidraulike, starter dhe ball; pistonat; bosht me
gunga; kllapa me oscilim të ajrit; injektues, shtypës, sektorë për devijim; pipëza, përfshirë
pipëzat për zgjerim, venturi dhe Laval; krahë rregullues për shpim, krahë pozicionues dhe
mbështetëse për shpim; pajisje ushqyese për çekanët shpues; prerës të gypave; presa për
makinat për bluarje (vegla të makinave); presa me vrima të vogla; konvejerë; makinat për
rregullimin e shpejtësisë (makina); kontejnerë (shtëpi) të transportueshëm; kupa për ngjyra
për pistoletat për spërkatje të ngjyrës; makinat dhe gjeneratorët me avull; njësitë për
mirëmbajtjen e ajrit të kompresuar; spërkatësit e vajit, separatorët kondensator; shufrat
bllokuese (komponentë të makinave); pompa për vetë-rregulluese për distribuim dhe
karburant; koka shpëlarëse për shtyllat shpuese; pompat me vakum, komponentët gypor;
makina për shpim, makina për shpim me vaj dhe me gaz, makina për shpim me prodhim,
makina rrotulluese për shpim dhe shpërthim, makina për shpim në sipërfaqe dhe nëntokë
dhe makina për shpimin e puseve; makina dhe vegla për makina për kryerjen e punëve të
ndërtimtarisë dhe për trajtimin e materialeve ndërtimore dhe sipërfaqes ndërtimore;
ndrydhës dhe pajisje për ndrydhje; makina dhe vegla për makina, siç janë vibratorët e
betonit, makinat për shtypjen e betonit dhe perdah të betonit; rrota për bluarje (vegla për
makina); shpues dhe maje të shpuasve (pjesë të makinave); shufrat për shpim; makina për
shpime të thella dhe vegla të makinave; shtresa të jashtme për pajisjet për shpim; pompat,
përfshirë pompat hidraulike, elektrike dhe pneumatike; pompat për largimin e ujit; veglat,
pajisje dhe pajisje plotësuese për shpim manual, përfshirë këmbët shtytëse, shufrat për
shpim integral, shufra dhe shufra për shpim; presa (makina); shpuesit e sipërfaqeve të buta
dhe makinat për hapjen e vrimave; makinat ose pjesët e makinave për zgjerimin e vrimave
të shpuara; kabina për makina; adaptorë për shpues (pjesë të makinave); mbështjellës (pjesë
të kabinave); pompa spërkatëse dhe spërkatës lëvizës; spërkatës të betonit; makina për
shtrëngimin e gurëve dhe kabllove; tokmak; rul ngjeshës për rrugë dhe asfalt; sharra për
dysheme; bashkëngjitës të ekskavatorit, siç janë presat e çelikut, thërmuesit, magnetët e
ekskavatorit, kanxha e ekskavatorit, kova për thërmim, ndrydhësit dhe shpuesit e
ekskavatorit; shpuesit e vrimave për shtylla dhe tërheqësit e shtyllave; çekanët me
perkusion; makina për shtypjen e çakëllit; makinat për kallëpim; makinat për largimin e ujit
dhe tharjen e betonit; makinat për shtruarjen dhe ndërtimin e rrugëve; makina me ndezje
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hidraulike (makina me burim elektriciteti); makina për bluarje; mbështetës, tërësisht ose
kryesisht nga metali, për përdorim me veglat e makinave
8 Vegla për mbërthim dhe bashkim; vegla manuale për prerje, shpim, bluarje dhe trajtim të
sipërfaqes; vegla manuale dhe mjete për punët me gurë, beton, metal, dru dhe tulla siç janë
makina për vidhosje, kaçavidat, rotorët për vidhosje; veglat për bluarje dhe lustrim, pajisjet
për mihjen e thëngjillit, kazmat, veglat për gozhdim, çekan për nguljen e pllakave, çekanët
për farkëtim, çekanët për ciflim, çekanët me matje, veglat për goditje, veglat për filetim,
lopata, shpues druri dhe metali, çikrik, mbështjellës shufrash, shpuese druri, rrota për
bluarje, rrota për prerje dhe maje sharrash për veglat e dorës, sharra, dalta, gdhendës,
pajisje për zgjerimin e vrimave; aparate manuale për spërkarjen dhe shpërndarjen e
lëngjeve, gjysmë lëngjeve dhe materialeve të ngurta të thërmuara; vegla për skalitje; presa
për bluarje (vegla manuale).”
9 Programe kompjuterike; softuer dhe sisteme kompjuerike; harduer kompjuterik; ekrane
me prekje interaktive; instrumente dhe aparate për kontrollim dhe mbikëqyrje; filma për
udhëzim, informacion dhe reklamim; rregullatorë të shpejtësisë; rregullatorë të
shpërndarjes; unazë për matjen e objekteve cilindrike; monitorë; pano kontrolluese;
kontrollues; pajisje për përpunimin e të dhënave; softuer për kontrollimin e procesit për
makina dhe vegla të makinave; mediume për të dhëna elektronike; ndërprerës; aparate dhe
instrumente për testimin e materialeve; shndërrues i forcës; sensorë elektronik; bateri dhe
bateri që mbushen; adapterë për bateri; pajisje për rrjete kompjuterike dhe komunikimin e
të dhënave; pajisje dhe monitorë audio dhe vizuale; podcast të shkarkueshëm; pajisje për
sy, kontrollues i aktivitetit, dëgjuese për vesh; doreza për prekje interaktive; shirit për
matje; akumulues të energjisë; USB; pajisje për siguri, sigurim, mbrojtje dhe sinjalizim;
pajisje për mbrojtje dhe siguri; pajisje për mbrojtjen e kokës; softuer aplikacion (apps),
përfshirë aplikacionet në telefona mobil, aplikacionet hibride dhe ueb aplikacionet; që
ndërlidhen të gjitha me fushën e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve,
shpimit dhe ndërtimit; programe kompjuterik dhe softuer për makinat për kontrollim,
monitorim dhe vëzhgim, pajisjeve, aparateve dhe veglave që përdoren në miniera,
gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; sistemet telematike
që përbëhen nga aparatet për kontrollim nga distanca dhe telemonitorues, siç janë
telekomandat për pajisjet dhe mjetet transportuese për miniera, gërmim të gurëve,
eksplorim të mineraleve, shpim dhe ndërtim, transmetuesit nga distanca për pajisjet dhe
mjetet transportuese për miniera, gërmim të gurëve, eksplorim të mineraleve, shpim dhe
ndërtim, pranuesit e sistemit të pozicionimit global, softuer dhe harduer për grumbullimin,
incizimin, gjurmimin, komunikimin dhe raportimin e të dhënave që kanë të bëjnë me
lokacionin, produktivitetin, operimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe mjeteve
transportuese për miniera, gërmim të gurëve, eksplorim të mineraleve, shpim dhe ndërtim,
dhe për incizimin, analizimin, komunikimin dhe raportimin e informacioneve të
menaxhmentit të zyrës së minierave dhe ndërtimit, përfshirë informacionet financiare dhe të
burimeve njerëzore; softuer i shkarkueshëm kompjuterik cloud, për përdorim në
menaxhimin e databazës dhe ruajtjes elektronike të të dhënave, informacioneve dhe
publikimeve; publikime elektronike të shkarkueshme në natyrën e doracakëve udhëzues,
katalogëve teknike, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve
të shërbimeve, doracakëve për siguri, doracakëve për operim, dhe diagrameve të sistemit;
që të gjitha për përdorim në fushën e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të
mineraleve, shpimit dhe ndërtimit
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11 Filtra (pjesë të instalimeve industriale), tharës ajri, përfshirë tharës për absorbim;
instalime për ndriçim, nxehje, gjenerim të avullit, ftohje, tharje, ventilim, dhe furnizim të
ujit, përfshirë ftohësit dhe shkëmbyesit e nxehtësisë për ajër, gaz dhe lëngje; oksigjenatorët
e lëngshëm; aparate për pastrimin e lëngjeve; gjeneratorë të avullit; shkëmbyes të
nxehtësisë; valvule për gypa dhe tuba; pastrues të ajrit dhe gazit; llamba; aksesorë
rregullues, kontrollues, për gypa të ujit dhe ajrit; cilindra të gazit; aparate për pasurimin e
oksigjenit; tharës absorbues, tharës ftohës; pajisje për nxehjen e ngjyrës; kthina lëvizëse për
tharje; ndriçues dhe reflektorë ndriçues; ventilatorë; kulla për ndriçim
12 Mjete transportuese për miniera, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpim
dhe ndërtim, përfshirë mjetet për ngarkim dhe transport dhe vagonët, vagonët e minierave,
karrocat dhe automjetet; kamionët ngarkues, kamionët dumper, vagonetat; motorët (për
automjete); traktorë; kanxha për automjete; karrocat për shpim, karrocat për ngarkim,
karrocat për kompresorë
16 Materiale për printim; lapsa për skalitje; material për trajnim dhe reklamim, përfshirë
hartat e murit, pikturat, librat, revistat dhe broshurat
17 Zorrët e gomës, zorrët e plastikës, kanxhat jo metalike për përdorim me zorrët, valvulet
e gomës; konektorët (jo metalik) për aparate prenumatike dhe hidraulike; pjesës
konektuese, lidhëse dhe ndërmjetësuese, jo metalike, për gypat fleksibil; gypat, tubat, zorrët
fleksibile dhe pjesët e tyre, përfshirë valvulet, të gjitha jo metalike; pjesët për gypat (jo
metalike).”
19 Kanalet ventiluese (jo metalike) për përdorim në miniera, gërmimin e gurëve,
eksplorimin e mineraleve, shpim dhe ndërtim; tepih dhe pllaka thithëse për tharje
35 Shërbimet e konsulencës biznesore dhe analizës biznesore; shërbimet e reklamimit,
marketingut dhe promocionit; ofrimi i informacioneve biznesore; të gjitha lidhur me
produktet në kuadër të fushave të minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve,
shpimit dhe ndërtimit; porosia me pakicë online, shërbimet e kthimit dhe zëvendësimit
lidhur me pjesët rezervë dhe pjesët komponentë për prodhimet në fushën e minierave,
gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; shërbime online të
dyqaneve me pakcië që përfshijnë doracakët udhëzues elektronik të shkarkueshëm,
katalogët teknik, katalogët e pjesëve rezervë, katalogët e komponentëve, doracakët e
shërbimeve, doracakët e sigurisë, doracakët e operimit, dhe diagramet e sistemeve në fushat
e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; ofrimi i
ndihmës biznesore, siç janë shërbimet e gjurmimit dhe raportimi i informacioneve
biznesore që dalin nga sistemet telematike përfshirë teknologjinë e pozicionimit global dhe
aparatet telekomanduese për operatorët e pajisjeve dhe mjeteve transportuese lidhur me
minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin për qëllime
biznesore; dhënia me qira e filmave reklamues
36 Sigurimi; shërbimet financiare përfshirë shërbimet kreditore, qiradhënies dhe financimit
të makinave, veglave të makinave, pajisjeve dhe mjeteve transportuese të përdorura në
fushat e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit
37 Instalimi, mirëmbajtja, ndërtimi, riparimi, servisi dhe shërbimet përkrahëse lidhur me
minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin dhe veglat e
makinave, makineritë, mjetet transportuese dhe pajisjet; dhënia me qira e pajisjeve,
makinave, veglave të makinave, mjeteve transportuese dhe pajisjeve lidhur me minierat,
gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin; dhënia me qira e
kompresorëve; shërbimet e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve,
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shpimit dhe ndërtimit
41 Edukim, mësimdhënie dhe trajnim; publikimi i gazetave periodike, revistave dhe
librave teknik; dhënia me qira e filmave mësimdhënës; shërbimet e demonstrimit,
aktivitetet e ekspozimit, që do të thotë paraqitja e punës së makinave, mjeteve transportuese
dhe pajisjeve nga ana e operatorëve; organizimi i punëtorive; ofrimi i arsimimit dhe
trajnimit përmes podcast; ofrimi i publikimeve online të doracakëve udhëzues, katalogëve
teknik, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve të
shërbimit, doracakëve të sigurisë, doracakëve të operimit, dhe diagrameve të sistemeve;
ofrimi i publikimeve në ueb faqe të cilat nuk mund të shkarkohen, doracakëve udhëzues,
katalogëve teknik, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve
të shërbimit, doracakëve të sigurisë, doracakëve të operimit, dhe diagrameve të sistemeve;
të gjitha shërbimet e ofruara në fushat e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të
mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produktet e tyre
42 Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit kompjuterik;konsulencë, hulumtim, zhvillim,
dizajnim dhe modifikim i solucioneve të sistemit;podcast hosting;shërbimet e konsulencës
teknike, planifikimit dhe organizimit;ofrimi i një sistemi kompjuterik virtual, mjedisi
kompjuterik virtual dhe platforme kompjuterike virtuale përmes kompjuterëve cloud;ofrimi
i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud online që nuk mund të
shkarkohet, për shfrytëzim në menaxhimin e databazës dhe ruajtjen elektronike të të
dhënave;ofrimi i një softueri të lidhur me uebfaqe që nuk mund të shkarkohet;platforma si
një shërbim (PAAS) që paraqet platformat e softuerit kompjuterik për menaxhimin e
databazës dhe ruajtjen elektronike të të dhënave, informacioneve dhe publikimeve;ofrimi i
një softueri të lidhur me uebfaqe që nuk mund të shkarkohet për menaxhimin e databazës
dhe ruajtjen elektronike si dhe grumbullimin, redaktimin, organizimin, modifikimin,
transmetimit, ruajtjen dhe shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve, përfshirë
doracakët udhëzues, katalogët teknik, katalogët të pjesëve rezervë, katalogët të
komponentëve, doracakët e shërbimit, doracakët e sigurisë, doracakët e operimit, dhe
diagramet e sistemeve;të gjitha të ofruara në fushat e minierave, gërmimit të gurëve,
eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produkteve të tyre;dizajnimi i
makinerisë dhe pajisjeve të e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve,
shpimit dhe ndërtimit;konsulencat inxhinjerike;shërbimet e planifikimit dhe
projektimit;ofrimi i know how teknik lidhur me makinat, veglat e makinave, automjetet
transportuese dhe pajisjet;këshillat teknike, pajisjet e shpimit dhe ndërtimit si dhe mjetet
transportuese, që do të thotë, grumbullimi, incizimi, gjurmimi, komunikimi dhe raportimi i
të dhënave që kanë të bëjnë me lokacionin, produktivitetin, operimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjeve dhe automjeteve transportuese lidhur me minierat, gërmimin e gurëve,
eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin;monitorimi nga distanca, kontrolli nga
distanca dhe rregullimi nga distanca i operimit të pajisjeve dhe automjeteve transportuese
lidhur me minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin
përmes Internetit, Ekstranetit dhe rrjeteve tjera kompjuterik dhe telekomunikuese
globale;konsulenca teknika në fushën e shërbimeve informative për pajisjet dhe automjetet
transportuese lidhur me minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin
dhe ndërtimin
45 Licencimi;licencimi i sistemeve për komunikim wireless;licencimi i pronës
intelektuale;licencimi i softuerit kompjuterik;licencimi i databazave;licencimi i
teknologjisë;të gjitha shërbimet e ofruara në fushën e minierave, gërmimit të gurëve,
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eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produkteve të tyre

(210) KS/M/ 2017/822
(220) 03/07/2017
(300) 016760365 23/05/2017 SE
(731) Epiroc Aktiebolag
c/o Atlas Copco 105 23 STOCKHOLM, SE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540)

(511) 4 Vaj dhe yndyrë industrial; lubrikantë; absorbues pluhuri, përbërës për lagje dhe
lidhje; karburantë (përfshirë ato për motor) dhe ndriçues
6 Shufra; përfshirë shufrat për ndërtim dhe shufrat lidhëse; ndërtesat e transportueshme
nga metali; materiale nga metali për shinat e hekurudhës; kabllo jo-elektrike dhe tela nga
metali i zakonshëm; gjëra të vogla nga artikujt metalikë; gypa dhe tuba ng ametali;
konteiner nga metalu për kompresim të ajrit, gazit dhe lëngjeve; bashkues i tubave; kapëse
për tuba; zorrë; kabina për ngjyrosje; konteiner me presion për lëngje; enë me presion për
ngjyra; gypa nga metali me presion për lëngje; kunja; cisterna presioni për ujë; stolë nga
metali për mbajtjen shtrenguar të veprave punuese (vice bench); shkallë; pajisje shtrengimi
dhe ankorimi; topa celiku për përdorim si topa kushineta; bulona (guide pins), valvula,
susta, shtylla, mengenë, morsë, kapëse dhe skaje nga metali; bulona që lëkunden; bulona që
zgjerohen dhe unaza dhe kushineta për përdorim me to; gypa me pjesën e lartë ne formë të
cekanit; tuba shpues nga metali; lidhës për tubat nga metali
7 Makina dhe vegla të makinave, siç janë makinat pneumatike, hidraulike, me ndezje të
brendshme dhe makinat me ndezje elektrike dhe veglat e makinave, siç janë makinat për
shpimin e tokës, shpuesit, turjelat, çekanët shpues, presat shpuese dhe gypat shpues (pjesë
të makinave), makinat shpuese, vinça shpues, makinat për futjen e shtyllave në tokë,
makinat për demolim, veglat me shtypje të ajrit, përdredhës të vidhave dhe dadove, makina
për copëtim dhe thërmim, makinat për thyerje, çekanët, makinat për shtypje, çekanët dhe
sëpatat për makina, makinat për bluerje, veglat me shtypje, pistoletat me ajër të nxehtë,
pistoletat për spërkatje, pistoletat për fryrje, pistoletat për thërmim, pajisjet për spërkatje me
rërë, lustruesit dhe pajisjet për lëmuarje me letër zmerile, kontejnerë me curril ajri me rërë,
si dhe aparate për mbledhjen e rërës; aparate për shpërndarjen e ngjyrës; veglat për montim;
kompresorët (makina), kompresorët e ajrit, rregullatorët për kompresorë, pajisjet për ftohje
për kompresorët; valvulet me presion të ulët dhe të lartë për kompresorët (jo për vetura);
motorinot; transimisione dhe ingranazhe për kompresorë; makinat për mihje, ekskavatorët,
makinat RAM, liftet, ashensorët; motorët, motorët me ndezje pneumatike, motorët me
ndezje hidraulike, motorët me ndezje të brendshme dhe motorët me ndezje elektrike; rrjetat
me presion dhe gjeneratorët me presion për gjenerimin e rrymave të ajrit në ujë, pompat për
flluskimin e ujit; pajisje për shpimin e gurëve, çikrik me presion ajri, dhe karro për çikrik
me presion ajri, tharës dhe pajisje me ajër të kompresuar, filtra (pjesë të makinave dhe
motorëve), gjeneratorë, separatorë, makina për rikuperimin e nxehtësisë, sisteme për
montim, sharra elektrike, motorë, dalta për makina, gdhendës dhe lopata, të gjitha pjesë të
veglave të makinave; fshesa elektrike; pirg të drurit dhe metalit, mihës (makina);
përdredhës (për motorë elektrik); çikrikë; lubrifikues (pjesë të makinave); helikë pompe;
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ushqyes, ngarkues; krik; çikrik; cilindra për makina; zhurmëmbytës; pastrues elektrike me
vakum; valvule me rrëshqitje, valvule membranore, valvule me rrëshqitje fillestare;
valvule, përfshirë valvulet pneumatike, hidraulike, starter dhe ball; pistonat; bosht me
gunga; kllapa me oscilim të ajrit; injektues, shtypës, sektorë për devijim; pipëza, përfshirë
pipëzat për zgjerim, venturi dhe Laval; krahë rregullues për shpim, krahë pozicionues dhe
mbështetëse për shpim; pajisje ushqyese për çekanët shpues; prerës të gypave; presa për
makinat për bluarje (vegla të makinave); presa me vrima të vogla; konvejerë; makinat për
rregullimin e shpejtësisë (makina); kontejnerë (shtëpi) të transportueshëm; kupa për ngjyra
për pistoletat për spërkatje të ngjyrës; makinat dhe gjeneratorët me avull; njësitë për
mirëmbajtjen e ajrit të kompresuar; spërkatësit e vajit, separatorët kondensator; shufrat
bllokuese (komponentë të makinave); pompa për vetë-rregulluese për distribuim dhe
karburant; koka shpëlarëse për shtyllat shpuese; pompat me vakum, komponentët gypor;
makina për shpim, makina për shpim me vaj dhe me gaz, makina për shpim me prodhim,
makina rrotulluese për shpim dhe shpërthim, makina për shpim në sipërfaqe dhe nëntokë
dhe makina për shpimin e puseve; makina dhe vegla për makina për kryerjen e punëve të
ndërtimtarisë dhe për trajtimin e materialeve ndërtimore dhe sipërfaqes ndërtimore;
ndrydhës dhe pajisje për ndrydhje; makina dhe vegla për makina, siç janë vibratorët e
betonit, makinat për shtypjen e betonit dhe perdah të betonit; rrota për bluarje (vegla për
makina); shpues dhe maje të shpuasve (pjesë të makinave); shufrat për shpim; makina për
shpime të thella dhe vegla të makinave; shtresa të jashtme për pajisjet për shpim; pompat,
përfshirë pompat hidraulike, elektrike dhe pneumatike; pompat për largimin e ujit; veglat,
pajisje dhe pajisje plotësuese për shpim manual, përfshirë këmbët shtytëse, shufrat për
shpim integral, shufra dhe shufra për shpim; presa (makina); shpuesit e sipërfaqeve të buta
dhe makinat për hapjen e vrimave; makinat ose pjesët e makinave për zgjerimin e vrimave
të shpuara; kabina për makina; adaptorë për shpues (pjesë të makinave); mbështjellës (pjesë
të kabinave); pompa spërkatëse dhe spërkatës lëvizës; spërkatës të betonit; makina për
shtrëngimin e gurëve dhe kabllove; tokmak; rul ngjeshës për rrugë dhe asfalt; sharra për
dysheme; bashkëngjitës të ekskavatorit, siç janë presat e çelikut, thërmuesit, magnetët e
ekskavatorit, kanxha e ekskavatorit, kova për thërmim, ndrydhësit dhe shpuesit e
ekskavatorit; shpuesit e vrimave për shtylla dhe tërheqësit e shtyllave; çekanët me
perkusion; makina për shtypjen e çakëllit; makinat për kallëpim; makinat për largimin e ujit
dhe tharjen e betonit; makinat për shtruarjen dhe ndërtimin e rrugëve; makina me ndezje
hidraulike (makina me burim elektriciteti); makina për bluarje; mbështetës, tërësisht ose
kryesisht nga metali, për përdorim me veglat e makinave
8 Vegla për mbërthim dhe bashkim; vegla manuale për prerje, shpim, bluarje dhe trajtim të
sipërfaqes; vegla manuale dhe mjete për punët me gurë, beton, metal, dru dhe tulla siç janë
makina për vidhosje, kaçavidat, rotorët për vidhosje; veglat për bluarje dhe lustrim, pajisjet
për mihjen e thëngjillit, kazmat, veglat për gozhdim, çekan për nguljen e pllakave, çekanët
për farkëtim, çekanët për ciflim, çekanët me matje, veglat për goditje, veglat për filetim,
lopata, shpues druri dhe metali, çikrik, mbështjellës shufrash, shpuese druri, rrota për
bluarje, rrota për prerje dhe maje sharrash për veglat e dorës, sharra, dalta, gdhendës,
pajisje për zgjerimin e vrimave; aparate manuale për spërkarjen dhe shpërndarjen e
lëngjeve, gjysmë lëngjeve dhe materialeve të ngurta të thërmuara; vegla për skalitje; presa
për bluarje (vegla manuale).”
9 Programe kompjuterike; softuer dhe sisteme kompjuerike; harduer kompjuterik; ekrane
me prekje interaktive; instrumente dhe aparate për kontrollim dhe mbikëqyrje; filma për
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udhëzim, informacion dhe reklamim; rregullatorë të shpejtësisë; rregullatorë të
shpërndarjes; unazë për matjen e objekteve cilindrike; monitorë; pano kontrolluese;
kontrollues; pajisje për përpunimin e të dhënave; softuer për kontrollimin e procesit për
makina dhe vegla të makinave; mediume për të dhëna elektronike; ndërprerës; aparate dhe
instrumente për testimin e materialeve; shndërrues i forcës; sensorë elektronik; bateri dhe
bateri që mbushen; adapterë për bateri; pajisje për rrjete kompjuterike dhe komunikimin e
të dhënave; pajisje dhe monitorë audio dhe vizuale; podcast të shkarkueshëm; pajisje për
sy, kontrollues i aktivitetit, dëgjuese për vesh; doreza për prekje interaktive; shirit për
matje; akumulues të energjisë; USB; pajisje për siguri, sigurim, mbrojtje dhe sinjalizim;
pajisje për mbrojtje dhe siguri; pajisje për mbrojtjen e kokës; softuer aplikacion (apps),
përfshirë aplikacionet në telefona mobil, aplikacionet hibride dhe ueb aplikacionet; që
ndërlidhen të gjitha me fushën e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve,
shpimit dhe ndërtimit; programe kompjuterik dhe softuer për makinat për kontrollim,
monitorim dhe vëzhgim, pajisjeve, aparateve dhe veglave që përdoren në miniera,
gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; sistemet telematike
që përbëhen nga aparatet për kontrollim nga distanca dhe telemonitorues, siç janë
telekomandat për pajisjet dhe mjetet transportuese për miniera, gërmim të gurëve,
eksplorim të mineraleve, shpim dhe ndërtim, transmetuesit nga distanca për pajisjet dhe
mjetet transportuese për miniera, gërmim të gurëve, eksplorim të mineraleve, shpim dhe
ndërtim, pranuesit e sistemit të pozicionimit global, softuer dhe harduer për grumbullimin,
incizimin, gjurmimin, komunikimin dhe raportimin e të dhënave që kanë të bëjnë me
lokacionin, produktivitetin, operimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe mjeteve
transportuese për miniera, gërmim të gurëve, eksplorim të mineraleve, shpim dhe ndërtim,
dhe për incizimin, analizimin, komunikimin dhe raportimin e informacioneve të
menaxhmentit të zyrës së minierave dhe ndërtimit, përfshirë informacionet financiare dhe të
burimeve njerëzore; softuer i shkarkueshëm kompjuterik cloud, për përdorim në
menaxhimin e databazës dhe ruajtjes elektronike të të dhënave, informacioneve dhe
publikimeve; publikime elektronike të shkarkueshme në natyrën e doracakëve udhëzues,
katalogëve teknike, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve
të shërbimeve, doracakëve për siguri, doracakëve për operim, dhe diagrameve të sistemit;
që të gjitha për përdorim në fushën e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të
mineraleve, shpimit dhe ndërtimit
11 Filtra (pjesë të instalimeve industriale), tharës ajri, përfshirë tharës për absorbim;
instalime për ndriçim, nxehje, gjenerim të avullit, ftohje, tharje, ventilim, dhe furnizim të
ujit, përfshirë ftohësit dhe shkëmbyesit e nxehtësisë për ajër, gaz dhe lëngje; oksigjenatorët
e lëngshëm; aparate për pastrimin e lëngjeve; gjeneratorë të avullit; shkëmbyes të
nxehtësisë; valvule për gypa dhe tuba; pastrues të ajrit dhe gazit; llamba; aksesorë
rregullues, kontrollues, për gypa të ujit dhe ajrit; cilindra të gazit; aparate për pasurimin e
oksigjenit; tharës absorbues, tharës ftohës; pajisje për nxehjen e ngjyrës; kthina lëvizëse për
tharje; ndriçues dhe reflektorë ndriçues; ventilatorë; kulla për ndriçim
12 Mjete transportuese për miniera, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpim
dhe ndërtim, përfshirë mjetet për ngarkim dhe transport dhe vagonët, vagonët e minierave,
karrocat dhe automjetet; kamionët ngarkues, kamionët dumper, vagonetat; motorët (për
automjete); traktorë; kanxha për automjete; karrocat për shpim, karrocat për ngarkim,
karrocat për kompresorë
16 Materiale për printim; lapsa për skalitje; material për trajnim dhe reklamim, përfshirë
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hartat e murit, pikturat, librat, revistat dhe broshurat
17 Zorrët e gomës, zorrët e plastikës, kanxhat jo metalike për përdorim me zorrët, valvulet
e gomës; konektorët (jo metalik) për aparate prenumatike dhe hidraulike; pjesës
konektuese, lidhëse dhe ndërmjetësuese, jo metalike, për gypat fleksibil; gypat, tubat, zorrët
fleksibile dhe pjesët e tyre, përfshirë valvulet, të gjitha jo metalike; pjesët për gypat (jo
metalike).”
19 Kanalet ventiluese (jo metalike) për përdorim në miniera, gërmimin e gurëve,
eksplorimin e mineraleve, shpim dhe ndërtim; tepih dhe pllaka thithëse për tharje
35 Shërbimet e konsulencës biznesore dhe analizës biznesore; shërbimet e reklamimit,
marketingut dhe promocionit; ofrimi i informacioneve biznesore; të gjitha lidhur me
produktet në kuadër të fushave të minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve,
shpimit dhe ndërtimit; porosia me pakicë online, shërbimet e kthimit dhe zëvendësimit
lidhur me pjesët rezervë dhe pjesët komponentë për prodhimet në fushën e minierave,
gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; shërbime online të
dyqaneve me pakcië që përfshijnë doracakët udhëzues elektronik të shkarkueshëm,
katalogët teknik, katalogët e pjesëve rezervë, katalogët e komponentëve, doracakët e
shërbimeve, doracakët e sigurisë, doracakët e operimit, dhe diagramet e sistemeve në fushat
e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit; ofrimi i
ndihmës biznesore, siç janë shërbimet e gjurmimit dhe raportimi i informacioneve
biznesore që dalin nga sistemet telematike përfshirë teknologjinë e pozicionimit global dhe
aparatet telekomanduese për operatorët e pajisjeve dhe mjeteve transportuese lidhur me
minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin për qëllime
biznesore; dhënia me qira e filmave reklamues
36 Sigurimi; shërbimet financiare përfshirë shërbimet kreditore, qiradhënies dhe financimit
të makinave, veglave të makinave, pajisjeve dhe mjeteve transportuese të përdorura në
fushat e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit
37 Instalimi, mirëmbajtja, ndërtimi, riparimi, servisi dhe shërbimet përkrahëse lidhur me
minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin dhe veglat e
makinave, makineritë, mjetet transportuese dhe pajisjet; dhënia me qira e pajisjeve,
makinave, veglave të makinave, mjeteve transportuese dhe pajisjeve lidhur me minierat,
gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin; dhënia me qira e
kompresorëve; shërbimet e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve,
shpimit dhe ndërtimit
41 Edukim, mësimdhënie dhe trajnim; publikimi i gazetave periodike, revistave dhe
librave teknik; dhënia me qira e filmave mësimdhënës; shërbimet e demonstrimit,
aktivitetet e ekspozimit, që do të thotë paraqitja e punës së makinave, mjeteve transportuese
dhe pajisjeve nga ana e operatorëve; organizimi i punëtorive; ofrimi i arsimimit dhe
trajnimit përmes podcast; ofrimi i publikimeve online të doracakëve udhëzues, katalogëve
teknik, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve të
shërbimit, doracakëve të sigurisë, doracakëve të operimit, dhe diagrameve të sistemeve;
ofrimi i publikimeve në ueb faqe të cilat nuk mund të shkarkohen, doracakëve udhëzues,
katalogëve teknik, katalogëve të pjesëve rezervë, katalogëve të komponentëve, doracakëve
të shërbimit, doracakëve të sigurisë, doracakëve të operimit, dhe diagrameve të sistemeve;
të gjitha shërbimet e ofruara në fushat e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të
mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produktet e tyre
42 Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit kompjuterik; konsulencë, hulumtim, zhvillim,
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dizajnim dhe modifikim i solucioneve të sistemit; podcast hosting; shërbimet e konsulencës
teknike, planifikimit dhe organizimit; ofrimi i një sistemi kompjuterik virtual, mjedisi
kompjuterik virtual dhe platforme kompjuterike virtuale përmes kompjuterëve cloud;
ofrimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik cloud online që nuk mund të
shkarkohet, për shfrytëzim në menaxhimin e databazës dhe ruajtjen elektronike të të
dhënave; ofrimi i një softueri të lidhur me uebfaqe që nuk mund të shkarkohet; platforma si
një shërbim (PAAS) që paraqet platformat e softuerit kompjuterik për menaxhimin e
databazës dhe ruajtjen elektronike të të dhënave, informacioneve dhe publikimeve; ofrimi i
një softueri të lidhur me uebfaqe që nuk mund të shkarkohet për menaxhimin e databazës
dhe ruajtjen elektronike si dhe grumbullimin, redaktimin, organizimin, modifikimin,
transmetimit, ruajtjen dhe shkëmbimin e të dhënave dhe informacioneve, përfshirë
doracakët udhëzues, katalogët teknik, katalogët të pjesëve rezervë, katalogët të
komponentëve, doracakët e shërbimit, doracakët e sigurisë, doracakët e operimit, dhe
diagramet e sistemeve; të gjitha të ofruara në fushat e minierave, gërmimit të gurëve,
eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produkteve të tyre; dizajnimi i
makinerisë dhe pajisjeve të e minierave, gërmimit të gurëve, eksplorimit të mineraleve,
shpimit dhe ndërtimit; konsulencat inxhinjerike; shërbimet e planifikimit dhe projektimit;
ofrimi i know how teknik lidhur me makinat, veglat e makinave, automjetet transportuese
dhe pajisjet; këshillat teknike, pajisjet e shpimit dhe ndërtimit si dhe mjetet transportuese,
që do të thotë, grumbullimi, incizimi, gjurmimi, komunikimi dhe raportimi i të dhënave që
kanë të bëjnë me lokacionin, produktivitetin, operimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve dhe
automjeteve transportuese lidhur me minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e
mineraleve, shpimin dhe ndërtimin; monitorimi nga distanca, kontrolli nga distanca dhe
rregullimi nga distanca i operimit të pajisjeve dhe automjeteve transportuese lidhur me
minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin dhe ndërtimin përmes
Internetit, Ekstranetit dhe rrjeteve tjera kompjuterik dhe telekomunikuese globale;
konsulenca teknika në fushën e shërbimeve informative për pajisjet dhe automjetet
transportuese lidhur me minierat, gërmimin e gurëve, eksplorimin e mineraleve, shpimin
dhe ndërtimin
45 Licencimi; licencimi i sistemeve për komunikim wireless; licencimi i pronës
intelektuale; licencimi i softuerit kompjuterik; licencimi i databazave; licencimi i
teknologjisë; të gjitha shërbimet e ofruara në fushën e minierave, gërmimit të gurëve,
eksplorimit të mineraleve, shpimit dhe ndërtimit dhe produkteve të tyre

(210) KS/M/ 2017/862
(220) 14/07/2017
(731) Villeroy & Boch AG
Saaruferstr., 66693 Mettlach,
Germany, DE
(740) SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine

(540) Villeroy & Boch

(511) 8 Vegla dhe instrumente dore (që operojnë me dorë); enë për ngrënie (thikë, pirunjë
dhe lugë); armë anësore; brisqe; hapës të guacave të detit; shkurtues mjekrre; krasitës të
pemëve; gërshërë për krasitje; takëme (thika, pirunjë, lugë); sharra në formë të harkut; majë
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shpuese (pjesë të veglave të dorës); turjela; mbajtës për turjela (vegla dore); arpion (vegla
dore); maja shpuese (pjesë të veglave të dorës); turjelë gjoksi; leva; sopata të gjera; hekur
banese; kama; hapës joelektrik për kanaçe; turjela; gjilpëra shpuese; prerës të vezëve (jo
elektrik); hekur (velga dore joelektrike); tel akulli; delipatorë elektrik dhe joelektrik; këllëfë
për brisqe rroje; çekana të muratorëve; lima [vegla]; lustrues elektrik dhe joelektrik për
thonjë; thika shkallëzuese; thika për grirje (vegla dore); prerëse për bluarje (vegla dore);
pajisje që operojnë më dorë për zbukurim të flokëve; thika për krasitje; gërshërë për
krasitje; vegla kopshti, që operojnë më dorë; grirëse për perime; hekur për lustrim; grabuja
për largimin e rërës; rripa për vegla pune (mbajtëse); shufra për dredhje flokësh; pajisje
depilimi, elektrike dhe joelektrike; makina elektrike dhe joelektrike për qethje;
hendekhapës (vegla dore); hanxharë; leva; krika dorë për ngritje; gërshërë për kufizime;
zdrukth; teha për zdruktha; turjela nivelizuese; gdhendëse (vegla dore); thika për nallbanë;
vaporizatorë për insecticide (vegla dore); thika për gjueti; shat (vegla dore); hekur për
formim shablloni; brisqe për rrojë; vegla për grirje (vegla dore); daltë e pishave; pajisje
bujqësore që operohen me dorë; sharra që operohen me dorë; pinca shpuese (vegla dore);
hanxharë; aksesorë elektrik për manikyr; mistri; vegla gavruese (vegla dore); teha (vegla
dore); thika (armë); thika nivelizuese; kosa hainaulti; arrathyese; mblëdhëse pemësh (vegla
dore); aparate për shkatërrimin e parazitëve të pemëve; mistri (kopshtari); kazma; kanxha;
prerës jo-elektrik të picave; kositëse bari që operohen me dorë; thika rroje; takëme për
rrojë; grabuja (vegla dore); prerës të gypave (vegla dore); shpata; këllëfe për shpata; teha
për shpata (pjesë të veglave të dorës); sharra (vegla dore); gërryese (vegla dore);
instrumente për mprehje; lopata (vegla dore); gërshërë (gërshërë kallaji, krasitëse të
drunjëve, gërshërë për krasitje); thikë për qethje; gërshërë të mëdha që operohen me dorë;
prerëse joelektrike për djath; prerëse jo elektrike për pica; vegla për prerje [vegla dore];
kaçavida; mengene shtrënguese; mengene për zdrukthtarë apo vozapunues; thika qëruese;
shpata; lopatëza [vegla dore]; lopata; këputëse [vegla dore]; pjata argjendi (takëme); shata
për prashitje (vegla dore).”
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin,
furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; lavamane; mbulesa ekstraktuese për kuzhina;
ndriçues friksioni për ndezjen e gazit; ngrohës elektrik për shishe të foshnjeve; instalime
për banjo; pajisje për banjo; vaska për banjo; instalime për vaska të banjove; gurë llava për
skara; skara; lavamanë (pjesë të instalimeve sanitare); aparate dhe insturmenete ndriçimi;
llampa; ngrohëse shtrati; bidet; fontana uji; fontana zbukuruese; drita elektrike për pisha të
krishtlindjeve; tenxhere gatuese elektrike me presion; drita tavani; aparate për heqjen e erës
së keqe të ajrit; hell për fërgim; dushe; dhomëza për dush (mbyllje); makina dhe aparate për
akull; kuti për akull; tepihë që ngrohen përme rrymës; këllëfe gëzofi për këmbë, që ngrohen
me rrymë; ngrohës elektrik apo joelektrik për këmbë; kabinete për ngrirje; poça drite;
aparate për pjekje; tharëse për flokë; fanarë; aparate të banjove për tharjen e duarve;
ngrohës të ujit; batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore; aparate elektrike për ngrohje;
bojlerë për ngrohje; elemente për ngrohje; kapakë për raidatorë; ngrohëse me ventilatorë;
pjata të nxehta; aparate për ngrohje; instalime për ngrohje; aparate për ajër të nxehtë; furra;
makina elektrike për kafe; oxhak për shtëpi; aparate për kondicionimin e ajrit; instalime për
kondicionimin e ajrit; enë elektrike për gatim ushqimi; tenxhere elektrike me presion;
llambadarë; furnela; enë për ftohje; kabinete të ftohta; priza për drita elektrike; llampa
elektrike; globa për llampa; abazhur për llampa; mbajtëse për abazhur të llampave;
llambarë kinez; llambadarë; numra të ndritur të shtëpive; tuba të ndritshme për ndriçim;
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aparate për freskimin e ajrit; banjë ilixhë; ventilatorë (elektrik) për përdorim personal;
aparate mikrovale (aparate për gatim); furra; llampa me vaj; pjata të ngrohta; sobë; pjekës
të kafesë; instalime për sauna; llampa rrugësh; pishtarë; ngrohës xhepi; ngrohës për zhytje;
ngrohës për pjata; valvula termostatike; tosterë; tualete; tas tualeti; ulëse tualeti; instalime
për rrjedhjen e ujit; filterë për ujë të pijshëm; oturakë; hekur elektrik për uafer; akumulatorë
të nxehtësisë; pompa të nxehtësisë; shishe të ujit të ngrohtë; ngrohës të ujit; instalime për
ngrohjen e ujit; pjata të ngrohta; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; instalime ftohëse
për ujë; sterilizues të ujit; aparatë për futjen e ujit; aparatë për vorbulla uji; ventilatorë
(kondicionim të ajrit); pjesë për lavamanë, legena, vaska, dusha; kroje uji; rubineta të
tubacionit (tapa); valvula dhe valvula miksimi që operohen me dorë për furnizim me ujë
sanitarë; mbulesa të oturakëve; rubineta përzirëse për gypa uji.
19 Pllaka të glazuara qeramike; pllaka nga mermeri; pllaka jometalike për veshjen e
tavanit; pllaka me glazurë; fleta jo-metalike; fleta jo nga materialet metalike për ndërtim;
materiale ndërtimi, jo nga metali; tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; asfalt; zink
dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali; monumente jo nga metali; akuariume
(struktura); grila dritaresh [jashtë shtëpisë], jo nga metali dhe jo nga tekstili; mbulesa
kabana (kashte) jo nga metali; xham për ndërtimtari; kuti të letrave nga tulla ndërtimi; buste
nga guri, betoni apo mermeri; mbulime pullazesh, jo nga metali; dritare jo nga metali; grila
mbyllëse, jo nga metali; shtëpi të para-fabrikuara (të gatshme për ndërtim); mbrojtëse
kundër insekteve, jo nga metali; pllaka për dysheme, jo nga metali; pllaka memorialesh, jo
nga metali; serra, të transportueshme jo nga metali; xham ndërtimi; pllaka xhami [dritare],
për ndërtim; gur varri; varre [monumente], jo nga metali; dru për bërjën e enëve të
kuzhinës; dru gjysëm i përpunuar; dërrasa nga druri; lëndë druri (të përpunuara); grila
dritaresh, jo nga metali; mbulesa kabana jo nga metali; pllaka jo nga metali , për ndërtim;
tenxhere oxhaku, jo nga metali; arxhië qeramike [material i papërpunuar]; zhavor; dritare
me xhama të errësuar; tapë (e kompresuar); vepra arti nga guri, betoni apo mermeri; guri
artificial; gypa uji, jo nga metali; kanale tubash, jo nga metali, për ventilim dhe instalime të
kondicionimit të ajrit; pllaka ndriçimi; kasolla panairesh; veranda, jo nga metali, për
ndërtime; mermer; direk [shtylla], jonga metali; mozaike për ndërtime; dritare me kanata, jo
nga metali; letër për ndërtim; karton për ndërtim; parket për dysheme; dërrasa për dysheme
parketi; blloqe për shtrimin e rrugëve, jo nga metali; materiale druri për shtrim të rrugëve;
shtylla për reklama, jo nga metali; pllaka çimenti; pllaka, jo nga metali; pllaka për
dysheme, jo nga metali; forma për kallëpe, jo të bëra nga metali, për ndërtime; materiale
për veshje (materiale ndërtimi); çati për kulme, jo nga metali; grila dritaresh [përjashtë
shtëpisë], jo nga metali dhe jo nga tekstili; gur ranor për ndërtim; kapakë për kapanxha, jo
nga metali; rreshpe; lëndë druri e sharruar; oxhaqe të para-fabrikuara, jo nga metali; pishina
noti të para-fabrikuara, jo nga metali; kompensatë; dërrasa për zhytje, jo nga metali; statuja
nga guri, betoni apo mermeri; guri; guri artificial; guri për ndërtim; materiale për veshjen e
rrugëve; fletëza dhe panele për shënimin e rrugëve nga plastika; shkalla [hapa], jo nga
metali; qemer për dritare, qemer për dyer, jo nga metali; gëzofatri nga druri; veshje me dru,
jo nga metali; terrakota; gur rrasash; enë argjilore; shkallë [hapa], jo nga metali; shkalla jo
nga metali; dyer, jo nga metali; korniza për dyer jo nga metali; valvula për gypa uji, jo nga
metali apo plastika; veshje muri, jo nga metali, dhe për ndërtim; muri anësor nga vinyli;
banjo për zogj [struktura, jo nga metali]; kafaze zogjësh, jo nga metali; kafaze për zogj, jo
nga metali [struktura]; gypa uji, jo nga metali; gardhe, jo nga metali; tulla; tavane, jo nga
metali; pllaka të tejdukshme, jo nga metali
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20 Mobilje; pasqyra (xham argjendi); korniza; stola [mobilje]; pllaka dekorative për muri,
jo nga tekstili (orendi), gjegjësisht gdhendje, figurina muri; këllëfë nga druri apo plastika;
pllaka pasqyreje; shpërndarës automatik të peshqirëve, jo nga metali; vaska tualeti; arka të
sirtarëve; artikuj shportarie; rafte; tryeza tualeti; lavaman (mobilje); kabinete me pasqyra;
mbajtëse dhe njësi për mjete bashnjoje dhe tualeti; mbajtëse për bimë; mbajtëse për lule;
platforma mbështetëse (mobilje); voza, jo nga metali; kolibe qeni; etiketë qeni jo nga
metali; jastekë; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; kolltuqe; mobilje prej palmave
kacavjerrëse; kolltuk portative; mbajtëse për ombrella; divane; kashtë e thurur (përpos për
shtrojë); ulëse; karrige të lehta; tryeza; kanape jo për qëllime mjekësore; tavolina mbyllëse;
tavolinë me pjesë rrëshqitëse; karrige mbështetëse; vagone (për gosti) (mobilje); këllëfe, jo
nga metali; sënduka, në veçanti për jastëk; perde me rruaza për dekorime; shtresa e
mbulesa, përpos çarçafëve; sënduka, jo nga metali; busta nga druri, dylli, allçia apo
plastika; varëse rrobash, jo nga metali; varëse, jo nga metali, për rafte rrobash; jastekë
ulëse; pjesë dyersh, jo nga metali; dorëza dyersh, jo nga metali; dyer për mobilje; pjesë për
mobilje, jo nga metali; dorëza, jo nga metali; zhguall; statuja nga druri, dylli, allçia apo
plastika; figurina [statujëza] nga druri, dylli, allçia apo plastika; vepra arti nga druri, dylli,
allçia apo plastika; zile ere [dekorime]; kuti për letra, jo nga metali apo muri
21 Enë për shtëpi dhe kuzhinë (jo nga metalet e çmuara apo të veshura me to); krehër dhe
sfungjerë; brusha (përveç brushave për pikturim); material për krijimin e brushave; artikujt
për pastrim; lesh çeliku; xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamave që
përdoren në ndërtimtari); artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila (të cilat nuk janë të
përfshira në klasët tjera); kosh për mbeturina; brusha (për enëlarje); kupa; artikuj qelqi të
pikuturuar; fshesa; spërkatës për ujitjen e luleve dhe pemëve; kupa për birra; vazo lulesh;
mbulesa për vazo të luleve, jo nga letra; lecka për pastrimin e dyshemesë; brusha për
pastrim; tigan; gjilpëra nga metali (për gatim); spërkatës për vaditëse; dërrasa për bukë; kuti
për bukë; shporta buke për qëllime të kuzhinës; dërrasa për hekurosje; mbajtëse për hekur
të sheshtë; brusha tualeti; mallra furçash; buste nga biluri, terrakota apo xhami; enë për
gjalpë; ornamente nga porcelani (biluri); kapak mbyllës për vazo; aparate deodoranti për
përdorim personal; kruajtëse dushi; filxhan për ve; kova; kavanozë (xhami) [kashtore];
pjata tryeze për një përdorim; furça dhëmbësh, elektrike; takëme tryeze; shkopinj; kurtha
për minjë; lëkura kamoshi për pastrim; kruajtëse për dritare; figurina (statujëza) nga
porcelani, terrakota apo xhami; termuse faqore; termuse; shishe; hapës elektrik dhe
joelektrik të shisheve; shtypëse të mizave; forma për kubëza akulli; dorëza për kopshtari;
enë për përdorim shtëpiak apo në kuzhinë; enë për perime; shërbime (takëme tavolinash);
takëme të erëzave; kova për ujitje; kavanozë; vazo xhami; mozaike nga xhami, jo për
ndërtim; xham i pluhurzuar për dekorim; shtupa xhami; pompa lavamani për pastrimin e
gypave të bllokuar; artikuj për qëllime pastrimi, e që operohen me dorë; rafte për peshqirë;
dorëza për qëllime shtëpiake; shpuza për gërryerje për pastrimin e lëkurës; kurthe për
insekte; termuse që fryhen; takëme për kafe; krehër; brokë; damixhanë; slitë, jo nga letra
apo tekstili; shtypës patatesh; mbulesa të ushqimeve djathi; kaci; kavanozë për ëmbëlsira;
qeramikë për qëllime shtëpie; shandanë për qirinjë; unaza për qirinjë; shtypëse hudhrash;
forma gatimi; takëme të tenxhereve; tenxhere; shporta për qëllime shtëpie; nxjerrëse tapash,
elektrike dhe joelektrike; enë kozmetike; kristale (artikuj qelqi); forma për torte; enë
kuzhine; mjete kuzhine; shishe për ftohje; çanta izotermike; vepra arti nga porcelani,
terrakota apo xhami; vezë folesh artificiale; shandanë për qirinjë; kurtha kundër minjëve;
mbajtëse thikash për tryezë; përzierës pijesh; fshirëse pluhuri për mobilje; postiqe; aparate
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uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; enë dhome; furça për thonjë;
ngrohëse për shishe ushqimi (jo elektrike); shtypëse joelektrike për fruta që përdoren për
qëllime shtëpiake; përzierës jo elektrik; rrahëse jo elektrike vezësh për qëllime shtëpiake;
blues jo elektrik për qëllime shtëpiake; kupa (gota) frutash; gota nga letra apo plastika;
pjata letre; spërkatës parfumi; lopatëza; tenxhere piperi; shiringa për bimë; artikuj pikniku
(poçeri); poçeri; prerës për ëmbëlsira [biskota]; lëkurë lustrimi; artikuj porcelani; kuti
dreke; kuti për pluhur kozmetike; lecka pastrimi; shtupa pastrimi; spërkatës; furça rroje;
kurtha për minjë; djegës parfumash; rende (enë kuzhine); lecka pastrimi; lugë për përzierje
(për përdorim në kuzhinë); përzirës të koktejeve; vazo për sallata; trazues kripe; kruajtës
(enë kuzhine); furça për pastrimin e rezervarëve dhe enëve; lavaman (vazo); hell për
qebapa; tabela njoftimi nga porcelani apo xhami; rrahëse vezësh; dërrasa për prerje të
kuzhinës; lugë për njomje [enë kuzhine]; lugë këpucësh; furça për çizme; dru këpucësh
(zgjeruese); enë; mushama për tigan; shpuza për përdorim shtëpiak; kuti sapunësh;
mbajtëse sapuni dhe enë sapuni; shpërndarës sapuni; sita (enë kuzhine); suzane përtace (enë
kuzhinë rrotulluese që mban erëzat; unaza të pecetave; kullesë; kuti depozite jo-metalike
për monedha; gryka për zorra të ujitjes; furça për larjen e enëve; lecka për pastrimin e
pluhurit; fshesa me pupla; luharë për supë; tasa për supë; tabakë për përdorim shtëpiak;
artikuj tavoline përpos thikave, pirunave dhe lugëve; filxhanë; kuti çaji; mbushës çaji; ibrik
çaji; kapakë çaji; shërbesa çaji [takëme]; kulluese çaji; prerëse të brumërave; okllai,
shtëpiake; gërryerëse të brumit; pjata; pastrues qilimi; rrahëse qilimi [instrumente të dorës];
tabakë për trosha; tualete portative për foshnje, të bëra nga plastika; mbajtëse të letrës së
tualetit; shpërndarës të letrës së tualetit; shpuza tualeti; kapakë për tenxhere; tenxhere;
artikuj qeramike; lugë tortesh; vaska për foshnje, portative; hinka; enë për pije; artikuj qelqi
për pije; mbulesa për dërrasa të hekurosjes, të formësuara; pjatëza; vazo; boca vakumi;
kapëse rrobash; rafte për tharjen e rrobave; rafte tharëse për lavanderi; ibrik, jo-elektrik;
furça dhëmbësh; pe dhëmbësh për qëllime dentare; rrëmojca; mbajtëse rrëmojcash; vazo
sheqeri.
24 Tekstil dhe mallra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; shtrojë dhe
mbulesa për tavolinë dhe shtrat; çarçafë shtrati (përpos veshjeve); shtroja shtrati dhe
batanije; këllëfë për jastëk [mbajtëse jastëku]; mbulesa mobiljes të bëra nga materialet
plastike; perde dushi nga tekstili apo plastika; perde nga tekstili apo plastika; mbajtëse
perdesh nga materiale tekstili; peshqirë; çarçafë; slita (mbulesa tavoline); mbulesa
mobiljesh nga tekstili; mushama tryeze; peceta tekstili; mbulesa shtrati; mbulesa tavoline
(jo nga letra); rrëshqitëse tryeze; mësallë tryeze jo nga letra; çarçafë tryeze, jo nga letra;
mbulesa të kapakut të tualetit nga pëlhura; mushama; artikuj varëse muri nga tekstili;
peceta tekstili; facoleta nga tekstili

(210) KS/M/ 2017/885
(220) 21/07/2017
(731) Dr. Oetker d.o.o
Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci, 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 fruta te konservuara, te ngrira, te thara dhe te gatuara, pelete, recelra dhe salca te
frutave
30 sheqeri, pasta dhe embelsira, akullore, mjalte, melase, maja, pluhur pjekes

(210) KS/M/ 2017/886
(220) 21/07/2017
(731) Dr. Oetker d.o.o
Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci, RS,
RS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 29 fruta te konservuara, te ngrira, te thara dhe te gatuara, pelete, recelra dhe salca te
frutave
30 sheqeri, pasta dhe embelsira, akullore, mjalte, melase, maja, pluhur pjekes

(210) KS/M/ 2017/887
(220) 21/07/2017
(731) Dr. Oetker d.o.o
Vuka Karadžića 13, 22310 Šimanovci, RS,
RS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 29 fruta te konservuara, te ngrira, te thara dhe te gatuara, pelete, recelra dhe salca te
frutave
30 sheqeri, pasta dhe embelsira, akullore, mjalte, melase, maja, pluhur pjekes
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(210) KS/M/ 2017/1119
(220) 13/09/2017
(731) "QENDRA KOPSHTARE" sh.p.k.,
Granit Berisha Fsh Koretin Komuna
Kamenices, KS

(540)

(511) 29 Mish , Peshk , Shpendet shpezet e egra , pjese te mishit, supe mollusk te
konzervuara, peshk, fruta dhe perime, perime te thata, te ziera, dhe te ngrira ,supa te
gatshme, bizele, fasule, leblebi, thjerreza, kokrra soje, ullinje, turshi, qumesht dhe produkte
nga qumeshti, qumesht, jogurt ,djath ,maze, ajke, qumesht pluhur, kefir, qumesht me fruta,
mermelate, reqel, veze, veze pluhur.

(210) KS/M/ 2017/1171
(220) 27/09/2017
(731) Ökopharm GmbH
Moosham 29 A-5585 Unternberg
Salzburg Austria, AT
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates"
Kodra e Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë

(540)

(511) 5 Përgatitje farmaceutike dhe veterinare; substanca dietike të përshtatura për
përdorim mjekësor; aditivë ushqyes për qëllime mjekësore.
29 Vezë, qumësht dhe produkte të qumështit.
30 Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat, maja (tharm i bukës).
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(210) KS/M/ 2017/1172
(540)
(220) 27/09/2017
(731) Ökopharm GmbH
Moosham 29 A-5585 Unternberg
Salzburg, AT
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 5 Përgatitje farmaceutike, substanca dietike për qëllime mjekësore për rivitalizim
dhe rimineralizim dhe për përmirësimin e aftësisë ripërtërirëse/qëndrueshmërisë mentale
dhe fizike, aditivë ushqyes për qëllime mjekësore për rivitalizim dhe rimineralizim dhe për
përmirësimin e aftësisë ripërtërirëse/qëndrueshmërisë mentale dhe fizike.

(210) KS/M/ 2017/1173
(540)
(220) 27/09/2017
(731) Ökopharm GmbH Moosham 29 A5585 Unternberg Salzburg, AT
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 5 Përgatitje farmaceutike; ushqime dietike të përshtatura për qëllime mjekësore;
aditivë ushqyes për qëllime mjekësore

(210) KS/M/ 2017/1207
(220) 03/10/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000
Switzerland, CH
(591) E bardhe, e zeze, e kalter, e kater e
erret
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
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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/ 2017/1420
(220) 17/11/2017
(731) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet
e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e
cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke,
gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.
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(210) KS/M/ 2017/1471
(220) 06/12/2017
(731) Mars, Incorporated
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101,
US
(591) E kuqe, ari, e kaftë, e kaltër, e kaltër e
mbyllët, e bardhë dhe krem
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, KS

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira nga çokollata, ëmbëlsira me sheqer, çokollata, bonbona, deserte;
ëmbëlsira, kafe, qaj, kakao, sheqer, drithëra dhe preparate nga drithërat, ushqime me bazë
drithërash, copëza me drithëra dhe copëza me proteina, keksa, torte, bonbona, biskota,
musli, pije me bazë të kakaos, kaushe të ngrënshme; akull të ngrënshëm; akullore, jogurt i
ngrirë, akull (natyral apo artificial); pluhur për akullore; ëmbëlsira të ngrira, musë nga
çokollata, shërbet, aromatizues për pije, tjera jo nga vajërat esenciale; aromatizues për
ushqim tjera jo nga vajërat esenciale; fruta me çokollata; arra me çokollata, ushqime të
shpejta me drithëra; granola; copëza ushqime me granola; çokollatë e shprëndarë; kakao e
shprëndarë; salcë nga çokollata, preparate për forcimin e shllagut; sirup nga çokollata;
sirup; miell”.

(210) KS/M/ 2017/1506
(220) 14/12/2017
(731) LABINOT MALSORI
NTP FRUTTI REÇAN, PRIZREN, KS
(740) FLORENT ZHUNIQI ELLACERK,
RAHOVEC

(540)

(511) 31 Kokrra dhe produkte bujqesore, kopshtarie dhe pyjet nuk jane perfshire ne klasat
tjera. Kafshet e gjalla. Fruta te fresketa dhe perime. Fara. Bime dhe lule natyrale.
Ushqimeve per kafshe. Malt
32 Birra. Uje mineral dhe ujrat e gazuara dhe pije te tjera jo-alkoolike. Pije frutash dhe
lengje frutash. Shurupe dhe preparate te tjera per te bere pije.
33 Pijet alkoolike (perveq birra)
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(210) KS/M/ 2017/1511
(540)
(220) 01/06/2018
(731) “NOTAbrillant Design & Style”,
SH.P.K. Rr. “Medllin Ollbrajt”, nr. 34
60000, Gjilan, KS
(591) HAPËSIRA ME NGJYRË TË KUQE
ndërsa SHKRONJAT ME NGJYRË
TË BARDHË
(740) Xhevat Berisha rr.''Shaban dhe Sami
Ukshini'' nr. 13 - Gjilan
(511) 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,
27 Qilimat dhe sexhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materiale tjera për mbulimin e
dyshemesë, tapiceritë e murit (jo nga tekstili).

(210) KS/M/ 2017/1512
(540)
(220) 01/06/2018
(731) NOTAbrillant”, SH.P.K. Rr.
“Muharrem Ibrahimi”, II – nr. 26 / 60000
Gjilan, KS
(591) HAPËSIRA ME NGJYRË TË KUQE
ndërsa SHKRONJAT ME NGJYRË
TË BARDHË
(740) Xhevat Berisha rr.''Shaban dhe Sami
Ukshini'' nr. 13 - 60000 Gjilan
(511) 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,
27 Qilimat dhe sexhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materiale tjera për mbulimin e
dyshemesë, tapiceritë e murit (jo nga tekstili).
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(210) KS/M/ 2017/1519
(220) 19/12/2017
(731) Leonora Gashi ‘Europrinty shpk’
Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë, KS
(591) E kalter e hapur , e bardhe , e kalter e
mbyllur

(540)

(511) 7 Makineri dhe mjete mekinerie , pjese motorike ( perveq , mejte te transporitit
tokesore) komponente makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit
tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh
9 Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse,
fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe
mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin,
rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose
riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit;
disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me
funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të
dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit.
16 Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne
klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi,
gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi
dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive), materiale udhëzuese dhe mësimdhënie
(perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa tjera,)
modele stampuese, kallëpe stampimi.
18 Lekure dhe imitime të saj, mallrat e prodhuara nga keto materiale dhe që nuk perfshihen
në klase te tjera, lekura kafshesh, gëzof, valixhe dhe çanta udhëtimi , çadra shiu, çadra
dielli, dhe bastunë, kamzhik, pajime kuajsh dhe shala.

(210) KS/M/ 2017/1538
(220) 20/12/2017
(300) AL/T/2017/708 15/08/2017 AL
(731) Food Promotion Shpk Tiranë Vorë
PICAR, Rruga Picar, Nr.1032, AL
(591) Kuqe
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, kafe e përpunuar, kafe e pjekur dhe e papjekur, sheqer për kafe, pije që
përmbajnë kafe; akull.
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(210) KS/M/ 2018/93
(220) 24/01/2018
(731) ILLYRIAN shpk Dardan Mehmeti
Rr. Rexhep Krasniqi, Kulla 2, Kati 10, Nr.
1, 10000 Prishtinë, KS

(540)

(511) 38 Dhënia me qira e qasjes në rrjetin global të kompjuterëve,ofrimi i qasjes në baza
të të dhënave, Komunikimi përmes terminaleve kompjuterike , Komunikimi përmes rrjetit
të fibrave optike/ Komunikimi nga rrjeti me fibra optike Transmetimi i mesazheve dhe
imazheve permes ndihmës kompjuterike, Informacione për telekomunikacionin , Ofrimi i
dritareve (dhomave) për biseda në internet , Dërgimi i mesazheve , Ofrimi i forumeve
online, Transmetimi i të dhënave , Ofrimi i lidhjës telekomunikuese në rrjetin global
tëkompjuterëve , Shërbime telekonferncash , Transmetim i postës elektronike , Transmetim
i të dhënave (dosjeve) digjitale , Ofrimi i qasjes për përdoruesit në rrjetin global të
kompjuterëve , Shërbime të postës zanore .
41 Informacion mbi edukimin ,Testime edukative, Sërbime edukative që ofrohen nga
Institucionet Edukative , Shërbime të lojrave të ofruara online nga një rrjet i kompjuterëve.
42 . Cloud computing, Programim kompjuterik, Dizajn i softuerëve kompjuterik, Dhënia
me qira e softuerëve kompjuterik, Analizz të sistemeve kompjuterike , Dizajnim i
sistemeve kompjuterike , Konsulencë mbi softuerët kompjuterik , Konsulencë mbi
teknologjinë kompjuterike , Konsulencë mbi sigurinë kompjuterike , Konsulencë mbi
dizajnimin dhe zhvillimin e harduerëve kompjuterik , Konvertimi i të dhënave ose
dokumenteve nga forma fizike në elektronike , Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve
elektronike për të tjerët , Konsulencë mbi ruajtjen e të dhënave , Shërbime të enkriptimit të
të dhënave , Digjitalizimi i dokumenteve (skanimi), Rikrijimi i i programeve kompjuterike ,
Ruajtja elektronike e të dhënave , Dizajn i arteve grafike, , Hostimi i faqeve kompjuterike
(ueb faqet), Dizajn industrial, Konsulencë mbi teknologjinë e Informacionit (IT), Ofrimi i
informacionit për teknologji kompjuterike dhe programim përmes faqeve elektronike,
Instalimi i shërbimeve kompjuterike, Konsulencë mbi sigurinë e internetit, Mirëmbajtje e
softuerëve kompjuterik, Monitorimi i sistemeve kompjuterike që të zbulohen rëniet e
sistemit, Monitorimi i sistemit kompjuterik për zbulimin e qasjes së pa autorizuar ose
shkeljen e të dhënave , Sigurimi i të dhënave jashtë vendit (off site), Ofrimi i shërbimeve
outsorce në fushën e teknologjisë informative , Rikthim apo rigjenerim i të dhënave
kompjuterike , Hostim në server, Softuer si shërbim (SaaS), Konsulencë teknologjike,
Konsulencë mbi teknologjinë e telekomunikimit , Përditësimi i softuerëve kompjuterik,
dhënia me qira e ueb-serverëve , Konsulencë mbi ueb dizajn.
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(210) KS/M/ 2018/112
(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) MEDVEĐA KRV

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave).

(210) KS/M/ 2018/134
(540)
(220) 02/02/2018
(731) N.SH. " Human Capital " Merita
Qerimi Bulevardi Deshmorët e Kombit 58/6,
10 000 Prishtinë, KS
(591) Ngjyrë e kuqe, Ngjyrë gjaku, Ngjyrë
Hiri, Ngjyrë e zezë

(511) 35 Asistencë për menaxhimin e biznesit, kërkesa të biznesit,konsulencë për
menaxhim biznesi dhe organizimi ,konsulencë për menaxhim biznesi,shërbime të
ekspertizës së efikasitetit të biznesit,vlerësime biznesi,konsulencë për organizimin e
biznesit,hulumtime biznesi,shërbime konsulence për menaxhimin e biznesit,konsulence
profesionale të biznesit,ofrim të informacioneve të biznesit nëpërmjet web site, shërbime të
ndërmjetësimit të biznesit , në lidhje me harmonizimin e potencialit të investitorëve privat
me ndërmarrës që kanբë nevojë për fonde , asistencë për menaxhim komercial apo
industrial ,parashikime ekonomike, shërbime të agjencisë së punësimit ,studime
tregu,sondazhi i opinionit ,konsuktime për menaxhimin e stafit ,rekrutimi i stafit
41 Trajnime,organizimi dhe mbajtja e konferencave , organizimi i garave (edukim ose
argëtim) ,organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore,organizimi dhe
mbajtja e seminareve ,shërbime mësimore / arsimore, shërbime instruksione, organizimi
dhe mbajtja e punëtorive ( trajnime)
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(210) KS/M/ 2018/148
(220) 06/02/2018
(731) RAGIP MILLAKU
Bregu i diellit, zona perëndim L-6/nr.16,
Prishtinë, KS
(591) Ngjyra e kaftë dhe ngjyra e bardhë
(740) Ardi Sheholli rr."Sylejman
Vuçitërna", kompl.Blerti, objekti 3, nr.3

(540)

(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/ 2018/154
(220) 06/02/2018
(731) Qendra Gjermane për Mësimin e
Gjuhës në Prishtinë/Deutsches
Sprachlernzentrum Prishtina, Rr. Fehmi
Agani nr. 35, 10000, Prishtinë, KS
(591) Gjelbër dhe Bardhë
(740) Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike
Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani",
Prishtine

(540)

(511) 41 Informacione edukimi, provime arsimore, shërbime arsimore, ekspozita për
qëllime kulturore ose arsimore

(210) KS/M/ 2018/155
(220) 06/02/2018
(731) Qendra Gjermane për Mësimin e
Gjuhës në Prishtinë/Deutsches
Sprachlernzentrum Prishtina, Rr. Fehmi
Agani nr. 35, 10000, Prishtinë, KS
(740) Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike
Vyrtyt Ibrahimaga Rr. “Fehmi Agani” 1/16;

(540) GOETHE – ZENTRUM
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10000 Prishtinë
(511) 41 Informacione edukimi, provime arsimore, shërbime arsimore, ekspozita për
qëllime kulturore ose arsimore

(210) KS/M/ 2018/173
(220) 09/02/2018
(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) ERVEBO

(511) 5 Preparate Vaksine

(210) KS/M/ 2018/174
(220) 09/02/2018
(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) EBVAKSA

(511) 5 Preparate Vaksine

(210) KS/M/ 2018/175
(220) 09/02/2018
(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) EBOVIZA

(511) 5 Preparate Vaksine
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(210) KS/M/ 2018/176
(220) 09/02/2018
(300) 201771200 12/10/2017 SI
(731) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.
Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, SI
(591) Kaltër, zezë, portokalli, verdhë,
bardhë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 30 Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shurup të frutave te shtuar, çaji, pijet me bazë çaji;
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; mjalta,
melasë për ushqim, shurupet; tharmi; pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat
(mëlmesat) dhe erëzat; akulli për freskim; budingët; pijet me bazë soje; çokollata dhe
produktet e me bazë çokollate; kafe e ftohtë; desertët e ftohtë.
32 Pije frutash; lëngje frutash; nektar frutash; pije jo alkoolike; shurupet dhe preparatet e
tjera për bërjen e pijeve jo alkoolike; ujërat e tryezës; uji i pijes; uji i gazuar; uji i burimit;
uji mineral; uji i gazuar; limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat
apo ekstraktet e frutave; birrat; përzierjet e birrës dhe pijeve jo alkoolike; pijet e frutave
dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht te shtuar, produkte te qumështit ose desertët me baze
qumështi; pijet e perimeve (lëngjet); pijet jo-alkoolike të bëra me perime ose qe
përmbajnë perime te shtuara; pijet te gazuara jo alkoolike
39 Transporti;paketimi i mallrave;magazinimi dhe deponimi i mallrave;shërbimet në lidhje
me mbushjen dhe paketimin e pijeve, birrave të të gjitha llojeve, pijeve jo-alkoolike, ujit
mineral, ujit të pijshëm, ujit të tryezës, pijeve freskuese, lëngjeve, përzierjes se birrave dhe
lëngjeve, pijeve alkoolike;aranzhimet e udhëtimit;dhënia me qira e automjeteve.

(210) KS/M/ 2018/177
(540)
(220) 09/02/2018
(731) “FE-PLAST” Sh.p.k.. Prizeren,
Lubishtë, KS
(591) E Kuqe, e Zezë dhe Kaltër
(740) Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting"
Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12,
10000, Prishtinë
(511) 6 Dritare prej metali; dritare alumini; grilë për dritare; pajisje prej metali për dritare;
stopues-dritaresh prej metali; qepena prej metali, përkatësisht qepena për dritare; korniza të
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dritareve prej metali; korniza të dritareve prej alumini; bulona dritaresh me kanata; shina
prej metali për dyer rrëshqitese; rrjeta për insekte prej metali; doreza prej metali,
përkatësisht doreza për dyer dhe doreza për dritare; grila prej metali, përkatësisht grila për
dritare; dyer metalike; dorezat e dyerve prej metali; shufra për shul prej metali; korniza për
dyer prej metali
19 Dritare, jo prej metali; qelq për dritare (përveç qelqit për dritare të automjeteve);
qepena, jo prej metali, domethënë qepena për dritare; dritare me kanata, jo prej metali; qelq
për dritare, për ndërtim; rrjeta të insekteve, jo prej metali; qelq për izolim [ndërtim]; dyer,
jo prej metali, përkatësisht dyer druri, qelq për dyer; korniza për dyer, jo prej metali.
37 Ndërtimin e ndërtesave;instalimin, pastrimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e qelqit,
dritareve dhe dyerve;mbylljen e ndërtesave;informacion për ndërtimin e
ndërtesave;izolimin e ndërtimit.

(210) KS/M/ 2018/178
(540)
(220) 09/02/2018
(731) “FE-PLAST” Sh.p.k..
Prizeren, Lubishtë, KS
(591) Zezë e Kuqe dhe Verdhë
(740) Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting"
Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12,
10000, Prishtinë

(511) 6 Dritare prej metali; dritare alumini; grilë për dritare; pajisje prej metali për dritare;
stopues-dritaresh prej metali; qepena prej metali, përkatësisht qepena për dritare; korniza të
dritareve prej metali; korniza të dritareve prej alumini; bulona dritaresh me kanata; shina
prej metali për dyer rrëshqitese; rrjeta për insekte prej metali; doreza prej metali,
përkatësisht doreza për dyer dhe doreza për dritare; grila prej metali, përkatësisht grila për
dritare; dyer metalike; dorezat e dyerve prej metali; shufra për shul prej metali; korniza për
dyer prej metali.
19 Dritare, jo prej metali; qelq për dritare (përveç qelqit për dritare të automjeteve);
qepena, jo prej metali, domethënë qepena për dritare; dritare me kanata, jo prej metali; qelq
për dritare, për ndërtim; rrjeta të insekteve, jo prej metali; qelq për izolim [ndërtim]; dyer,
jo prej metali, përkatësisht dyer druri, qelq për dyer; korniza për dyer, jo prej metali.
37 Ndërtimin e ndërtesave; instalimin, pastrimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e qelqit,
dritareve dhe dyerve; mbylljen e ndërtesave; informacion për ndërtimin e ndërtesave;
izolimin e ndërtimit.
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(210) KS/M/ 2018/179
(220) 09/02/2018
(731) “BIBITA” SH.P.K
Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS
(591) Ngjyrë e bardhë, Zezë.

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe
përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm,
maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.
32 Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe
lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.
33 Pijet alkoholike përveç birrës.

(210) KS/M/ 2018/180
(220) 09/02/2018
(300) 30 2017 108 254.5/03 17/08/2017
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) Colornique

(511) 3 Ngjitës për fiksim të flokëve falso; Ngjitës për fiksim të qerpikëve, fokëve dhe
thonjve fals; Bojë për mjekër; Përgatitje zbardhimi dhe substanca të tjera për përdorim në
lavanderi; Përgatitje pastrimi [çngjyruesa] për qëllime kozmetike; Përgatitje për pastrim,
shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Ngjyrues për qëllim tualeti; Përgatitje për heqje boje;
Heqësa të ngjyrës së flokëve; Çgjyruesa flokësh; Bojra kozmetike; Produkte kozmetike për
përdorim në flokë; Përgatitje kozmetike për kujdes të flokut; Përgatitje kozmetike për
kujdes të lëkurës; Produkte kozmetike; Produkte kozmetike zbukurues; Pasta dhëmbësh;
Bojra flokësh; Vajra eterialë; Bojë për vetulla në formë të lapsave dhe pluhurave; Krem për
flok; Përgatitje për zbardhim floku; Përgatitje për kujdes dhe pastrim të flokut; Përgatitje
dhe trajtime për flok; Përgatitje ngjyruese për flokë; Bojra floku dhe produkte zbardhimi;
Produkte për çelje ngjyre floku; Locionë për flok; Mekëtuesa për flok; Kremra për heqje
qimesh; Shampo; Shampo dhe kondicionues floku; Spraj për flok; Përgatitje për drejtim
floku; Xhelra për stilim; Përgatitje për trajtim floku; Këna [ngjyrues kozmetikë]; Përgatitje
për makjazh; Përgatitje jo-mjeksore për kujdes të flokut; Parfumë; Locionë për flokë;
Përgatitje për stilim floku; Sapunë;
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8 Vegla dhe pajisje dore [që operojnë me dorë]; Komplet thikash; Armë brezi, të tjera nga
armët e zjarrit; Brisqe; Qethësa elektrikë dhe jo-elektrikë për përdorim personal; Hekura
elektrikë për të bërë kaçurrela; Drejtuesa elektrikë floku; Qethësa elektrikë për flok; Hekura
elektrikë për drejtim floku; Gërshërë për prerje flokësh; Piskatore për heqje qimesh;
Qethësa mjekre; Sete manikyri, elektrikë; Lima [vegla]; Pajisje dore për bërje flokësh
kaçurrela (jo-elektrikë); Sete manikyri; Lima zmerilimi; Lima për thonj, elektrikë; Gërshërë
për thonj; Prerëse thonjsh; Heqëse thonjsh, që operojnë me dorë; Sete pedikyri; Piskatore;
Pajisje depilimi, elektrike dhe jo-elektrike; Takëme për rruajtje;
11 Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim;
Avulluesa; Kapuç për tharje floku; Ngrohësa shtrati; Aparatura për nxirrje [shtretër për
nxirrje si nga dielli]; Instalime për gjenerim avulli; Larguesa rrudhash nëpërmjet avullit;
Aparatura dezinfektimi; Makineri shpërndarëse dezinfektatësh për tualete; Aparatura për
largimin e erës së keqe, jo për përdorim personal; Aparatura distilimi; Freskore elektrike
për përdorim personal; Çajnikë, elektrikë; Abazhurë tavolinë me formë të rrumbullakët;
Ngrohësa këmbësh, elektrikë ose jo-elektrikë; Aparatura avulli për fytyrë [sauna]; Tharëse
flokësh; Aparatura për tharje duarsh për banjo; Aparatura ajri të nxehtë; Batanije, elektrike,
jo për qëllime mjeksore; Furra me ajër të nxehtë; Aparatura për largimin e erës së keqe të
ajrit; Aparatura dhe makineri për pastrim ajri; Tharëse ajri; Instalime të banjës me sauna;
Llampa me rreze ultravjollcë, jo për qëllime mjeksore; Qese sterilizimi njëpërdorimshme;
Ajruesa rakorderish; Aparatura ngrohje; Jastëkë që ruajnë nxehtësinë, jo për qëllime
mjeksore;
21 Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; Krëhëra dhe sfungjerë; Furça; Furça *; Materiale
për të bërë furça; Artikuj për pastrim; Lesh çeliku; Qelq, i papërpunuar ose gjysmë i
përpunuar, përjashtuar qelqin për ndërtim; Krëhëra floku elektrikë; Furça flokësh elektrike
të rrotullueshme; Furça flokësh të ngrohura në mënyrë elektrike; Flokë për furça; Shishe
për aplikim të bojës së flokëve; Krëhëra për flok; Tasa për ngjyrosje flokësh; Furça për
ngjyrosje flokësh; Furça për vetula; Furça tualeti; Furça elektrike, përjashtuar pjesët e
makinerisë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Mbajtëse peshqiri; Unaza për peshqirë;
Krëhër me dhëmbë të mëdha për flokë; Këllëf për krëhër; Pasjije për kozmetikë; Aparatura
uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Sprucatorë parfumi; Aparatura dhe
makineri për shkëlqim, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; Kuti pudre; Pufka pudre; Furça
rruajtje; Mbajtëse për furça rruajtje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Kuti për sapunë;
Mbajtëse sapuni; Pjata; Makineri shpërndarëse sapuni; Pajisje tualeti; Mbajtëse letre tualeti;
Makineri shpërndarëse letre tualeti; Sfungjerë tualeti; Dërrasa për larje; Vaska; Furça
dhëmbësh; Fill dentar për qëllime dentare; Kruarse dhëmbësh; Mbajtëse për kruarse
dhëmbësh;
26 Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë; Kopsa; Gremça dhe syçka; Gjilpëra me
kokë; Lule artificiale; Fletë alumini për zbukurim të flokëve; Artikuj zbukurimi për flokë;
Pajisje elektrike për bërje kaçurrela të flokut; Biguti elektrike; Fjongo për flokë;
Mbërthecka për flokë; Kapuçë për ngjyrosje flokësh; Fletë të holla për lyerje flokësh;
Bigudi jo-elektrike; Letra për bërje flokësh kaçurrela; Fjongo elastike për flokë; Zgjatime
flokësh; Përdredhëse flokësh [aksesorë flokësh];
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(210) KS/M/ 2018/182
(220) 12/02/2018
(300) BAZ1720604A 05/12/2017 BA
(731) DITA 1977 INDUSTRIJA
DETERDŽENATA d.o.o.
Tuzla Husinskih rudara bb, BA
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) DEON

(511) 3 Detergjent

(210) KS/M/ 2018/183
(220) 13/02/2018
(731) NTP Tekstil Print
Magjistralja Vushtrri-Mitrovicë ,Vushtrri
42000, KS
(591) Ezezë dhe e kuqe

(540)

(511) 25 Rroba, veshmbathje për këmbë dhe kokë, të gjitha këto mallra të bëra nga lëkura,
tekstili dhe materiale të tjera; qorape qorape grash.

(210) KS/M/ 2018/184
(220) 13/02/2018
(731) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu,
Seoul, Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540)

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

(210) KS/M/ 2018/185
(220) 13/02/2018
(731) Chr. Hansen A/S Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm, DK
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) GR-1

(511) 5 Lactobacillus si përdorues përbërës në produktet farmaceutike dhe shtesat
ushqimore; produktet farmaceutike, përkatësisht, probiotikët për rikthimin e shëndetit
urogjenital, trajtimin e infeksioneve urogjenitale dhe mirëmbajtja e florës së shëndetshme
urogjenitale; preparatet medicionale për rikthimin e shëndetit urogjenital, trajtimi i
infeksioneve urogjenitale dhe mirëmbajtja e florës së shëndetshme urogjenitale.

(210) KS/M/ 2018/186
(220) 13/02/2018
(731) Chr. Hansen A/S Bøge Allé 10-12
DK-2970 Hørsholm, DK
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) RC-14

(511) 5 Lactobacillus për përdorim si pjesë përbërëse e shtesave dietike dhe farmaceutike;
farmaceutikët, përkatësisht, probiotikët për rikthimin e shëndetit urogjenital, trajtimin e
infeksioneve urogjenitale dhe mirëmbajtja e florës së shëndetshme urogjenitale; preparatet
medicionale për rikthimin e shëndetit urogjenital, trajtimi i infeksioneve urogjenitale dhe
mirëmbajtja e florës së shëndetshme urogjenitale

(210) KS/M/ 2018/188
(220) 14/02/2018
(731) MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.
Meizu Technology Building, Technology &
Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, CN
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) mblue

(511) 9 Aparatura për përpunim të dhënash; aplikacione softuer për telefona inteligjentë, të
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shkarkueshëm; Kompjutera tablet; Syze inteligjente; Ora inteligjente; Peshore; Telefona
inteligjentë; takëme që nuk mbahen në dorë për telefona; Rrugëzuesa rrjeti (rutera); Kapakë
për telefona inteligjentë; cipa mbrojtëse të përshtatura për telefona inteligjentë; Televizorë;
Kufje; Kamera inçizimi video; Regjistruesa video makine; Dekodera për aparatura
televizive; pajisje që mbahen në kokë duke ofruar realitet virtual për përdoruesin; Bokse
altoparlanti; Aparate fotografike [fotografi]; Shkopinj për selfi [monopode që mbahen në
dorë]; Aparatura për analizim ajri; Ora inteligjente që bashkëveprojnë me telefona
inteligjentë [instrumenta matës]; Kabllo USB-je; Përshtatësa elektrikë; Priza, spina dhe
kontakte të tjerë [lidhje elektrike]; Ngarkuesa të transportueshëm që ngarkohen në
adavancë për të ringarkuar pajisje të tjera elektronike (bateri ringarkimi); Bateri, elektrike;
Ngarkuesa për bateri elektrike .
35 Publicitet;Prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me
pakicë;Organizim ekspozitash për qëllime komerciale dhe publiciteti;Ofrim informacion
biznesi nëpërmjet faqeve web;Administrim komercial të licencimit të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët;Promovim shitjesh për të tjerët;Ofrim të një tregu në linjë për
blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve;Shërbime të agjensisë të importeksportit;Sistemim informacioni në baza të dhënash kompjuterike;Përditësim dhe
mirëmbajtje të të dhënave në baza të dhënash kompjuterike.

(210) KS/M/ 2018/189
(220) 14/02/2018
(731) Stradivarius España, S.A.,
Polígono Industrial de Sabón, Avenida de la
Diputación s/n, Arteixo (A Coruña), ES
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 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
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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)”.
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”.
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/ 2018/190
(220) 14/02/2018
(300) 2017-606 15/08/2017 US
(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) FACE ID

(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,
99

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

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.

(210) KS/M/ 2018/193
(220) 15/02/2018
(731) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware Corporation, 300 Park Avenue,
New York, N.Y. 10022, US
(591) e bardhë, e zezë, e hirtë
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 “Produkte të kujdesit personal, përkatësisht preparate për pastrimin e lëkurës dhe
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trupit; sapun; sapun të lëngët duarsh; xhel për dush dhe krem; për larjen e trupit; preparate
për kujdesin ndaj flokëve; deodorantë, antiperspirantë dhe sprej për nënsqetulla për
përdorim personal; krem zbutës të trupit dhe lëkurës, losione dhe kremra; pudër pluhur;
preparate për rruajtje; preparate kozmetike për rrezitje dhe preparate për mbrojtjen e lëkurës
nga efektet e diellit; faculeta të lagura me solucione për pastrim”.

(210) KS/M/ 2018/194
(220) 16/02/2018
(731) E. I. du Pont de Nemours and
Company Chestnut Run Plaza, 974 Centre
Road, Wilmington, DE 19805, US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) VIVOLT

(511) 1 “Shtesa bujqësore.”

(210) KS/M/ 2018/195
(220) 16/02/2018
(731) DESARROLLO INTEGRAL DEL
MOLDE, S.L. Pol.Ind. Comarca, 1 Calle D,
parcela H5 31013 Pamplona (Navarra)
, ES
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 25 Këpucë (me përjashtim të këpucëve ortopedike);shputa për këpuc këpucë me
take

(210) KS/M/ 2018/196
(220) 16/02/2018
(731) Bashkim Berisha
Bregu i Diellit , Rr. Major Mehmet Bushi,
lamella 19, Nr.10, 10000, Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Clover

(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
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kohës); orët e dorës, orët, byzylyk, zbukurimet 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.
18 Lëkura, imitimet e lëkurës, dhe produktet e përbëra nga këto materiale dhe 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; mbajtëset (kutitë)
për biznes kartela, mbajtëset (kutitë) për kredit kartela, mbajtësit e çelësave, mbajtësit e
monedhave, portofol (kuleta) për mbajtje te monedhave, çanta, çanta për veshje udhëtimi,
valixhe, çanta shpine, çanta për fluturime (udhëtime me aeroplan), çanta për ngarkesë,
çanta sportive, çanta shpine, çanta për libra shkollor, portofolat dhe kuletat.
25 Veshje, këpucë, kapela.
28 Lojëra dhe mjete për lojë; artikuj për sport dhe gjimnastikë, për aq sa nuk janë të
përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e festave të fundvitit; topa dhe tullumbace;
vetura lodra; automjete elektrike (lodra); ; mbështetës mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe
lojëra; pistoleta ajri (lodra); lojë tavëll; zile për pemën e festave të fundvitit; disqe fluturues
(lodra); lojëra automatike; raketa; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe ndërtimi (lodra); të
gjitha mallrat e lartpërmendura për aq sa janë të përfshira në klasën 28.

(210) KS/M/ 2018/197
(220) 16/02/2018
(731) FSF SH.P.K per ‘GYM’
Rruga ‘Pashko Vasa”, nr. 2/1
10 000 Prishtine, KS
(591) E portokallet - C: 0 M:60 Y:100
K:O, e bardhe
(740) Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K,
perkatesisht Florent Zeqiri Lagjia Veternik,
EXDC 3, L/10, kati 6, nr 17 10 000
Prishtine

(540)

(511) 41 410021- Udhezime per gjimnastike
410054- Trajnime te fitnesit dhe shendet
410193- Sherbime per trajnime personale ne fitness
410194- Mbajtja e ligjeratave per fitnes
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(210) KS/M/ 2018/198
(220) 16/02/2018
(731) FSF SH.P.K per ‘GYM’
Rruga ‘Pashko Vasa”, nr. 2/1
10 000 Prishtine, KS
(591) E portokallet - C:0 M:60 Y:100
K:O, E bardhe
(740) Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K,
perkatesisht Florent Zeqiri Lagjia Veternik,
EXDC 3, L/10, kati 6, nr 17
10 000 Prishtine

(540)

(511) 410021- Udhezime per gjimnastike
410054- Trajnime te fitnesit dhe shendet
410193- Sherbime per trajnime personale ne fitness
410194- Mbajtja e ligjeratave per fitnes

(210) KS/M/ 2018/199
(220) 16/02/2018
(731) ‘FSF’ SH.P.K
Rruga ‘Pashko Vaska’ nr. 2/1 10 000
Prishtine, KS
(591) E verdhe , C:O M:10 Y:70 K:10,
e zeze, C:O M:0 Y:0 K:100
(740) Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K,
perkatesisht av. Rinor Kastrati
Lagjia Veternik, EXDC 3, L/10, kati 6, nr
17 10 000 Prishtine

(540)

(511) 41
410021- Udhezime per gjimnastike
410054- Trajnime te fitnesit dhe shendet
410193- Sherbime per trajnime personale ne fitness
410194- Mbajtja e ligjeratave per fitnes
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(210) KS/M/ 2018/200
(220) 16/02/2018
(731) ‘FSF’ SH.P.K Rruga ‘Pashko Vaska’
nr. 2/1 10 000 Prishtine, KS
(740) Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K,
perkatesisht Florent Zeqiri
Lagjia Veternik, EXDC 3, L/10, kati 6, nr
17 10 000 Prishtine

(540)

(511) 41
410021- Udhezime per gjimnastike
410054- Trajnime te fitnesit dhe shendet
410193- Sherbime per trajnime personale ne fitness
410194- Mbajtja e ligjeratave per fitnes

(210) KS/M/ 2018/235
(220) 27/02/2018
(731) "13. Jul Plantaze" a.d.
Put Radomira Ivanovića br. 2, 81000
Podgorica (ME), ME
(591) E kuqe dhe e artë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
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(210) KS/M/ 2018/276
(220) 05/03/2018
(731) NT.P. “ALFIRI 2000”
Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4 Prishtine, KS
(740) Fatmir Feta Rruga Bajram Bahtiri Nr.
4

(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/ 2018/277
(220) 05/03/2018
(731) NT.P. “ALFIRI 2000”
Rruga Bajram Bahtiri Nr. 4 Prishtine, KS
(740) Fatmir Feta Rruga Bajram Bahtiri Nr.
4

(540) TEPIH PP MACHINE CARPETS
(MOON COLLECTIONS)

(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/ 2018/279
(540)
(220) 05/03/2018
(731) YENMAK MOTOR GÖMLEK
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI Horozluhan Mahallesi,1. Organize
Sanayi Bölgesi, Atabey Sokak, No:8,
Selçuklu - Konya, TR
(591) E kuqe, e bardhë, e zezë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë
(511) 7 Makina dhe motorë, jo për automjete toksore; pjesë të makinave dhe motorëve,
posaçërisht, piston; segmente pistoni për motorë dhe makina; piston për cilindra makinash;
piston për makina; mbështjellës pistonësh për makina; arka makinash për automjete;
kushineta makinash.
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12 Automobilë, kamionë, autobusë, rimorkiatorë, traktorë, automjete frigorifer,
posaqërisht, rimorkio dhe kamionë;pistonë, posaqërisht, cilindra makinash;montues
makinash për automjete toksore.

(210) KS/M/ 2018/280
(220) 05/03/2018
(731) LAVAAL INTERNATIONAL S.R.L.
Via del Progresso – Zona Ind. le 64023
MOSCIANO S. ANGELO (TE), TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) LAVAAL

(511) 6 Dyer metalike dhe korniza dritaresh; roleta dhe qepen metalik; doreza metalike;
mentesha dhe mbylles (brava) metalike; paisje për dyer dhe dritare.
19 Dyer dhe korniza jo metalike; roleta dhe qepen jo metalik; doreza jo metalike;
aksesuarë jo metalik dhe mbylës për dyer dhe dritare dhe kornizat e tyre.

(210) KS/M/ 2018/284
(220) 05/03/2018
(731) “VELANIA” SH.P.K.
Mehmet Kaqurri pn-1, Prishtinë , KS
(740) Shita & Associates L.L.C
Anton Cetta 5a, Kati 1 100000 Prishtine

(540) BLUE

(511) 39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi

(210) KS/M/ 2018/287
(220) 05/03/2018
(731) “VELANIA” SH.P.K.
Mehmet Kaqurri 1, Prishtinë , KS
(591) E Kaltër dhe e bardh
(740) Shita & Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a,Prishtinë

(540)
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(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti;paketimimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi

(210) KS/M/ 2018/288
(220) 05/03/2018
(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) 33 Pije alkoolike (përveç birrave).

(210) KS/M/ 2018/290
(220) 06/03/2018
(731) ,, FRKBEAUTY,,L.L.C
Prishtinë/Vëllezërit Fazliu,p.n., KS
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting" Viti

(540) FRKBEAUTY

(511) 3 Pëlhurë zmeriluese; letër zmeriluese; zmerilues; ngjitëse për ndajshtesim artificial
të qerpikëve; ngjitës për ndajshtesim artificial të flokëve; ngjitës për qëllime kozmetike;
losione pas rrojës; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; vaj bajamesh; sapun
bajamesh; bërthamë shapi( antiseptic); qelibar (parfum); amoniak (alkal i paqëndrueshëm)
(detërgjent); sapun anti djersitjes; përgaditje anti djersitjes ( mjete tualeti); përgaditje
antistatike për qëllime amvisërie; aroma (vajra themelore); regjës për qëllime kozmetike;
badian parfum; baza për perfume lulesh; kripë dushi, nuk është për qëllime medicinale;
ngjyrë për mustaqe; maska bukurie; bergamot vaj; përgaditje për zbardhje (deklorante) për
qëllime kozmetike; përgaditje për zbardhje (livonderi); përgaditje për zbardhje dhe
substance tjera për përdorim në livonderi; kripë për zbardhje; soda për zbardhje; kaltërim
për livanderi; kremë këpucëah; dyll për këpucë; spërkatës për freskimin e frymëmarjes;
pastë aromatizues (vajra themelor); pasta sapuni; pasta për sapun tauleti; karabte metali
(zmerilues); shkumëzues pastrami; përgaditje pastrami; pastrim me dyll, fërkim dhe
përgaditje zmerluese; qumësh larës për qëllime tauleti; përgaditje për çlirimin e
tubacioneve të bllokuera; dyll për kpucëtarë; materie kimike për shndërritjen e ngjyrave për
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qëllime amvisërie (livonderi); kolorante për qëllime tualeti; përgaditje për mënjanimin e
ngjyrës; korund (zmeriluese); kremë kozmetike; ngjyrë kozmetike; takëme kozmetike;
lapsa kozmetikë; përgaditje kozmetike për dush; përgaditje kozmetike për qerpikë;
përgaditje kozmetike për përkujdesje të lëkurës; përgaditje kozmetike për qëllime hollimi;
grurë për shtazë; kozmetikë; ngjitës pambuku për qëllime kozmetike; lesh pambuku për
qëllime kozmetike; kremë për zgjedhjen e lëkurës; transferues dekorativë për qëllime
kozmetike; detergjente përveçse për përdorim në procesin e prodhimit; pastë dhëmbësh;
dyll për protezë dhëmbësh; sapun erëheqës; erëheqës për përdorim personal; heqës të
qimeve; përgaditje për heqjen e qimeve; dyll për heqjen e qimeve; detërgjente përveçse për
përdorim në procesin e prodhimtarisë dhe për qëllime medicinale; diamantinë
(zmerilizues); sapun dezinfektues; përgaditje e palëngshme pastrami; kolonjë; pëlhurë
zmerilizuese; letër zmerilizuese; letër zmerilizuese; zmerl; vajra themelore prej cedri; vajra
themelore prej qitros; vajra themelore prej limoni; vajra themelore; parfum eterik; vajra
eterike; ekstrakte të luleve (perfume); kozmetikë për vetulla; lapsa për vetulla; pëlhura
zbutëse (për përdorim në livonderi); qerpikë artificialë; thonjë artificial; aromatizues për
pije ( vajra themelore); aromatizuese për pasta (vajra themelore); dyll tretës për dysheme
(përgaditje fërkimi); dyll për dysheme; përgaditje tymusësë (parfum); përgaditje për
lustrim; vaj gaultheria; geranol; lesh qelqi; letër qelqi; lyra për qëllime kozmetike;
përgaditje për mprehje; kolorante për flokë; ngjyrë për flokë; losion për flokë; spërkë për
flokë; përgaditje për valëzimin e flokëve; heliotropinë; hidrogjen peroksid për qëllime
kozmetike; aromë; jone (parfumeri); vaj jasemi; ujë shtize; të kuq prej argjendi; përgaditje
për mënjanimin e llaqeve; zbardhuese livandorie; kalërues livandorie; lustrues livandorie;
përgaditje livandorie; përgaditje livandorie për njomje; niseshte livandorie; dyll livandorie;
vaj livandorie; ujë livandorie; përgaditje për zbardhjen e lëkurës; mjet për ruajtjen e lëkurës
(lustrues); të kuq për buzë; losione për qëllime kozmetike; pluhur makijazhi; përgaditje
makijazhi; përgaditje për mënjanimin e makijazhit; makijazh; bojë pëër qerpikë;
sapunmedicinal; ,emdër parfum (vaj themelor); mendër për parfumeri; dyll për mustaqe;
aromë për gojë, nuk është për qëllime medicinale; misk (parfumeri); dyll për mustaqe;
përgaditje për përkujdesje për thonj; dyll për thonj; llak për thonj; neutralizues i
qëndrueshëm për valëzim; vaj terpene për nivelizim; vajra për qëllime pastrami; vajra për
qëllime kozmetike; vajra për perfume dhe aroma; vajr për qëllime tauleti; përgaditje për
copëtim e bojës; dyll parketi për dysheme; rripa lëkure për brisk rroje; parfumeri, vajra
themelore, kozmetike, losione për flokë; parfumeri; perfume; xhelatinë vajguri për qëllime
kozmetike; lustrues për mobilje dhe dysheme; kremë lostruese; letër lostruese; përgaditje
lostruese; lostrus i të kuqit; lostrues i gurëve; dyll lostrues; pomadë për qëllime kozmetike;
kalium hipoklorid; erëza (aroma); përgaditje për pastrimin e protezës për dhëmbë;
përgaditje për pastrimin e qyngjave për ujëra të zeza; përgaditje livonderie për njomje; mjet
ruajtës për lëkurë (lustrues); shkumë deti; lëvore druri quiliaia për larje; vaj trëndafili;
përgatitje për mënjanimin e ndryshkut; aromë e thatë për parfumimin e teshave; safrol;
pëlhurë zalli; letër zalli; përgatitje për mënjanimin e bigorrit për qëllime amvisërie; ujë i
aromatizuar; fuci e aromatizuar; tretësirë për fërkim; shampoo për të përkëdhelurit;
shampoo; përgatitje për mprehje; përgatitje për rruajtje; sapun për rruajtje; gurë për rruajtje
(antiseptic); përgatitje për shkëlqim (lustrues); kremë për këpucë; dyll për këpucë; dyll
këpucësh; dyll për këpucëtar; silicë karabiti (kolonjëzues); krema për zbardhjen e lëkurës;
përgatitje për mbulim (niseshte); gurë për mbulim; sapun për zbardhimin e tekstilit; sapun
për djersitjen e shputave; sapuna; soda kuastike; tretës për njolla; niseshte për qëllime
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livonderie; niseshte lustrimi për qëllime livonderie; përgatitje për mbrojtje nga dielli
(kozmetikë); përgatitje për mbrojtje nga dielli; pastrues (artikuj tualeti); dyll për
rrobaqepës; talkum pluhur, për përdorim tualeti; terpenes (vajra themelore); ind i plotësuar
me losione kozmetike; ujë tualeti; artikuj tualeti; gurë tripoli për lustrim; terpentinë, për
degrasatim; përgatitje për mënjanimin e llakut; alkal i avullueshëm (amoniak) (detërgjent);
hi vullkanik për pastrim; përgatitje për pastrimin e tapetave; përgatitje për larje; soda për
larje, për pastrim; përgatitje për sajimin e flokëve; dyll për lëkurë; për zbardhim; lëngje për
pastrimin e xhamit të parmë; lëngje për pastrimin e xhamit mbrojtës.
41 Akademi (arsim); parqe argëtuese; argëtime; trajnim të kafshëve; organizimin dhe
drejtimin e kolokuimeve; organizimin dhe drejtimin e konferencave; organizimin dhe
drejtimin e kongreseve; organizimin dhe drejtimin e seminareve; organizimin dhe drejtimin
e simpoziumeve; organizimin dhe drejtimin e punëtorive (trajnim); organizimin e garës së
bukurisë; shkolla me konvikt; rezervim i ulëseve për spektakël; shërbim i lëvizshëm i
librave; cirqe; shërbime klubi argëtim ose arsim; kurse për korrespondencë; shërbime
digjitale të imazheve; shërbime diskoteke; dublim i zërit; informata për arsimin; arsim;
provime arsimore; shërbime arsimore; publikim elektronik në desktop; shërbime zbavitëse;
informata zbavitëse; zbavitje; produksion filmi; shërbime të lojërave të ofruara on-line (prej
rrjetit kompjuterik); kumar; udhëzime për gjimnastikë; klub për shërbime shëndetësore;
shërbime për kampe pushimi (zbavitje); shërbime udhëzuese; librari huadhënëse;
mikrofilmim; shërbime të librarive të lëvizshme; modelim për artistë; studio filmike;
shërbime për kompozimin e muzikës; salla muzikore; shërbime për raportues të lajmeve;
klube nate; shkolla me çerdhe fëmijësh; llotari operative; shërbime orkestri; organizim i
ballove; organizim të garave (arsim ose zbavitje); organizim të ekspozitave për qëllime
kulturore dhe arsimore; organizim të spektakleve (shërbim ndërmjetësues); organizim të
garave sportive; planifikim të ahengjeve (zbavitje); raportim fotografik; fotografi; edukatë
fizike; trajnim praktik (demonstrim); prezantim i performancës së drejtpërdrejtë; prodhim të
programeve radio dhe televizive; prodhim të spektakleve; sigurimin e shërbimeve për
pasazh zbavitës; sigurimin e objekteve të kazinos (kumar); sigurimin e objekteve të
kinemasë; sigurimin e objekteve të golfit; sigurimin e shërbimeve karaoke; sigurimin e
mjediseve të teatrit të filmit; sigurimin e mjediseve të muzeut (prezantime, ekspozita);
sigurimin e trajnimit; sigurimin e publikimit elektronik on-line (që nuk është i arritshëm);
sigurimin e objekteve për rekreacion; sigurimin e objekteve sportive; botim i librave;
publikim on-line i librave dhe gazetave elektronike; botim të teksteve (përveç teksteve
reklamuese); botim të teksteve, përveç teksteve reklamuese; radio zbavitje; shërbim të
studioneve për incizim; informata rekreative; mësim besim; marrje me qira të pajisjeve
audio; marrje me qira të kamerave portabël; marrje me qira të filmave për kinema; marrje
me qira të pajisjes ndriçuese për vendosje nëpër teatro dhe studio televizive; marrje me qira
të fotografive lëvizëse; marrje me qira të prozhektorëve dhe pajisjeve për film; marrje me
qira të pajisjeve për radio dhe televizion; marrje me qira të ekspozitës për imazhe; marrje
me qira të pajisjes prej lëkure për zhytje; marrje me qira të regjistruesit të zërave; marrje me
qira të pajisjeve sportive (përveç automjeteve); marrje me qira të mjediseve të stadiumeve;
marrje me qira të pamjes së binës; marrje me qira të fushave të tenisit; marrje me qira të
video kamerave; marrje me qira të regjistrusit të video kasetave; marrje me qira të video
shiriteve; shërbime për skenar; interpretim të gjuhës së shenjave; shërbim për kamp sportiv;
aktivitete sportive dhe kulturore; titrim; mësim; zbavitje televizive; prodhime teatri; koha e
ngjarjeve sportive; përkthim; pagesë shkollimi; montim të video shiriteve; prodhim i
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videoshiriteve për film; video regjistrim; udhëzim profesional (këshilla për arsim dhe
trajnim); kopshte zoologjike.
44 Përhapje ajrore dhe sipërfaqësore të plehrave dhe materieve tjera kimike agrare;shërbim
për agronomi, kopshtari dhe pylltari;shumim të kafshëve;zbukurim të kafshëve;shërbime
aromëterapike;shërbime për mbarsje artificiale;sallon bukurie;shërbim për grumbullimin e
gjakut;kiropraktika;shtëpi për rimarrje të vetes;stomatologji;pajisje farme me qira;rregullim
të luleve;kopshtari;implantim të flokëve;sallone për rregullimin e flokëve;kujdes
shëndetësor;kopshtari;bujtina;spitale;kujdes higjienik dhe bukurie për qenie njerëzore dhe
kafshë;shërbim mbarësimi in vitro;zbukurim të kopshteve;përkujdesje për fusha me barë të
prerë;manikyr;masazh;asistencë medicinale;klinika medicinale;shërbime
medicinale;shërbime mamie;kujdes infermier (medicinal);shtëpi pleqsh;shërbime
syzabërëse;zbukurim i kafshëve të shtëpisë;këshillë farmaceutike;terapi
fizike;fizioterapi;përkujdesje për bimë;kirurgji plastike;banja publike për qëllime
higjienike;rehabilitim i pacientëve që keqpërdorin substanca;marrje me qira e objekteve
sanitare;shtëpi pushimi;sanatoriume;shërbim i psikologut;bërje tatuazh;prerje të
pemëve;banja turke;asgjësim i fundërrinave(për agronomi, kopshtari dhe pylltari);asistencë
veterinarike;shërbime veterinarike;asgjësim i tëharrës;prodhim i kurorave.

(210) KS/M/ 2018/291
(220) 06/03/2018
(731) LJUBLJANSKE MLEKARNE,
mlekarska industrija, d.o.o. Tolstojeva ulica
63, 1000 Ljubljana, SI
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 5 Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale
të shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor;
preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor;
substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat.
29 Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë;
djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; produkte të djathit; quark
(djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë
të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit
dhe me jogurtë të shtuar qe nuk janë përfshire ne klasat tjera; produktet me baze qumështi
të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e
mishit; pemët dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet,
kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat; substanca dietetikë të bëra me produktet e
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mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me vitamina të shtuar dhe/ose
minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk janë përfshirë në klasat e
tjera.
30 Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëlsira); akullore e aromatizuar me jogurt apo akullore e
shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht
të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e
drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për
pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull; substanca dietetikë të bëra me
mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina dhe/ose
minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk përfshihen në
klasat tjera.
32 Ujërat mineral dhe gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje
frutash;shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije;birra;substanca dietetike të bëra me
mallrat e lartpërmendura, që nuk përfshihen në klasa të tjera;mallrat me vitamina dhe/ose
minerale të shtuara, veçanërisht të bëra me mallrat e lartpërmendura, që nuk përfshihen në
klasa të tjera.

(210) KS/M/ 2018/292
(220) 06/03/2018
(300) 708130 02/10/2017 CH
(731) Stragen Pharma S.A.
Chemin du Pré-Fleuri 3 1228 Plan-lesOuates/Geneva, CH
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) ELLOVA

(511) 5 Suplemente ushqimore.

(210) KS/M/ 2018/293
(220) 06/03/2018
(300) 710905 12/09/2017 CH
(731) Stragen Pharma S.A.
Chemin du Pré-Fleuri 3
1228 Plan-les-Ouates/Geneva, CH
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) LEVIKER

(511) 5 Suplemente ushqimore.
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(210) KS/M/ 2018/294
(220) 06/03/2018
(731) Sky Network Management Company
BV Bornhout 15, 1046 BE, Amsterdam,
Holandë, NL
(591) E kuqe e bardhë
(740) Korab Rexhepi Nëna Terezë 30D,
Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamim; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës.
38 Telekomunikim.
39 Transport;paketim dhe ruajtje e mallrave;aranzhim i udhëtimeve

(210) KS/M/ 2018/295
(220) 06/03/2018
(731) MERIDYEN GIDA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
Maltepe Mahallesi, Ali Riza Gurcan
Caddesi, Eski Cirpici Yolu Sokak,
Meridyen İs Merkezi, Kat:4, No: 426,
Zeytinburnu, İstanbul, TR
(591) e kuqe, e zezë, e verdhë, krem, e
bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 32 Ujë mineral, ujë pranveror, ujë për tavolinë, ujë më sodë. Lëngje frutash dhe
perimesh, koncentrate dhe ekstrakte të frutave dhe perimeve për të prodhuar pije, pije të
lehta jo-alkoolike. Pije energjike;pije sportive të pasura me proteina.

(210) KS/M/ 2018/296
(220) 06/03/2018
(731) MERIDYEN GIDA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
Maltepe Mahallesi, Ali Riza Gurcan
Caddesi, Eski Cirpici Yolu Sokak,
Meridyen İs Merkezi, Kat:4, No: 426,
Zeytinburnu, İstanbul, TR
(591) e kuqe, e bardhë, kafe e ndritshme,
kafe e errët, krem
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,

(540)
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Prishtinë

(511) 30 Kafe dhe kafe e ftohtë.

(210) KS/M/ 2018/297
(220) 06/03/2018
(731) N.T.P. BIG SCOOP
Zona e Re Industriale – Veternik, 10000
Prishtinë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) BIG SCOOP

(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.
32 Ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng frutash;
shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.

(210) KS/M/ 2018/298
(220) 06/03/2018
(731) N.T.P. BIG SCOOP
Zona e Re Industriale – Veternik, 10000
Prishtinë, KS
(591) Rozë dhe krem.
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)
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(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull.
32 Ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike;pije frutash dhe lëng
frutash;shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.

(210) KS/M/ 2018/305
(220) 07/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(210) KS/M/ 2018/306
(220) 07/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Kaltër, E bardhë, E Verdhë, E
Gjelbër

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.
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(210) KS/M/ 2018/307
(220) 07/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E
kaftë,E Zezë.

(540)

(511) 29 Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të
fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe
dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës,
mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me
shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe
produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.

(210) KS/M/ 2018/308
(220) 07/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë,
E Gjelbert, E Hirit.

(540)

(511) 29 Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të
fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe
dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës,
mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me
shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe
produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi,
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pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli

(210) KS/M/ 2018/309
(220) 07/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë.

(540)

(511) 29 Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të
fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe
dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës,
mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me
shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe
produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.

(210) KS/M/ 2018/310
(220) 07/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë,

(540)

(511) 29 Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të
fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe
dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës,
mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me
shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)
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30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe
produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.

(210) KS/M/ 2018/311
(220) 07/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Gjelbërt, E bardhë, E Zezë.

(540)

(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm,shërbime
rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose
komisionerëve; strehim për kafshët,shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel
nga ana e agjentëve ose komisionerëve të udhëtimit; Hotele; Motele; Lokale; Kafene;
Pensione; Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Rezervime akomodimi; Sigurimi i
ambjenteve të terrenit për kampingje; Shërbime baresh; Shtëpi turizmi, Salla dasmash.

(210) KS/M/ 2018/312
(220) 07/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E
kaftë,E Gjelbërt, E Hirit,E Zezë,E Kalërtë,E
Pemtë

(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
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(210) KS/M/ 2018/313
(540) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
(220) 07/03/2018
Fakültesi AÖF
(731) Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
26470 Tepebaşı-Eskişehir, TR
(591) E zezë
(740) Arben AVDIU “ANA” sh.p.k.
Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000
Prishtinë
(511) 41 Arsimimi; universitete; kampuse universitare, hulumtimet te ndryshme që ka të
bëjë me to, analiza dhe shërbimet e hulumtimit, edukim dhe ofrim trajnimesh; argëtim;
aktivitete sportive dhe kulturore; organizimi i garave në fushën e shërbimeve të ndryshme;
sigurimi dhe rregullimi i seminareve dhe mbledhjeve të punës; dhënia e informatave në
lidhje me teknologjinë.

(210) KS/M/ 2018/314
(220) 08/03/2018
(731) United Biscuits (UK) Limited
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes,
Middlesex, UB4 8EE, UK
(591) e verdhë, e kaltër dhe e bardhë
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 30 Bukë; biskota, biskota të mbuluara me çokollatë; gurabia; pjekurina dhe bukë të
vogla; çokollata, çokollata dhe ëmbëlsira; përgatitjet e ushqim të bëra nga mielli i
patates/mielli i misrit dhe nga drithërat; ushqime të lehta

(210) KS/M/ 2018/315
(220) 08/03/2018
(731) United Biscuits (UK) Limited
Hayes Park, Hayes End Road, Hayes,
Middlesex, UB4 8EE, UK
(591) e kaltër, e kalter e errët dhe e bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.21/9, Prishtinë

(540)
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(511) 30 Biskota, biskota të shijëshme, pjekurina.

(210) KS/M/ 2018/316
(220) 08/03/2018
(731) ARIKAN ITHALAT SAAT SANAYI
VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Tahtakale Mah. Tahtakale Cad. No.32
Eminönü İstanbul, TR
(740) Hekuran Rama ZMP IP LLC
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë

(540)

(511) 14 Orë, orëmates dhe instrumente kronometrike; kronometër dhe pjeset e tyre; rripa
për orë.

(210) KS/M/ 2018/317
(220) 09/03/2018
(731) KARRIERA sh.p.k.
Rr. Dervish Hima, P. Ambasador 3, Shkalla
1, Kt.17, AP.138, Tiranë, AL
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Agjencitë e reklamimit, agjencitë e punësimit, shërbime të rekrutimit dhe
manaxhimit të burimeve njerëzore; konsulencë menaxhim personeli; testim psikologjik për
përzgjedhje personeli; menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve, menaxhimi, sondazhi i
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opinionit, studimet e marketingut, informacioni i biznesit, hulumtimi i biznesit, hulumtimi i
marketingut, konsulenca për menaxhimin e personelit, shërbimet e klipeve të lajmeve të
përfshira në këtë klasë, organizim panairesh tregtarë për qëllime komerciale dhe
marketing;, publicitet televiziv, përpilimi i statistikave, përpilimi i informacionit në bazat e
të dhënave kompjuterike, sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike,
marrëdhënie me publikun; organizim spektakle për qëllime promovimi.
39 Ruajtja e të dhënave ose dokumenteve në mënyrë elektronike.
41 Publikimi i librave, organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore,
organizimi dhe mbajtja e konferencave, rregullimi dhe realizimi i seminareve për trajnimin,
organizimin dhe mbajtjen e seminareve, organizimin e garave për arsim ose argëtim.

(210) KS/M/ 2018/319
(220) 09/03/2018
(731) CHANEL 135 avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Chanel

(511) 9 Këllëf për celular, kutia, çanta mbrojtëse, çanta mbartëse për celular, tablet (
kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose pajisje tjera elektronike,
aksesorë për celular, tablet ( kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose
pajisje tjera elektronike me kapak, kufje,kufje celulari, bateri, pajisje mbushëse e baterive
me korrent nga rrjeti, pajisje mbushëse e baterive me korrent nga makina, altoparlant,
përforcuesit e zërit, altoparlant, mikrofona, stilolapsa kompjuterikë, kamera, alarme, orë
alarmi, terminal wireless( pa tela), mi, tastierë, printer; barcelets (pajisje) komunikuese e të
dhënave për shikim me telefonat e mençur.

(210) KS/M/ 2018/320
(220) 09/03/2018
(731) CHANEL 135 avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 9 Këllëf për celular, kutia, çanta mbrojtëse, çanta mbartëse për celular, tablet (
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kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose pajisje tjera elektronike,
aksesorë për celular, tablet ( kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose
pajisje tjera elektronike me kapak, kufje,kufje celulari, bateri, pajisje mbushëse e baterive
me korrent nga rrjeti, pajisje mbushëse e baterive me korrent nga makina, altoparlant,
përforcuesit e zërit, altoparlant, mikrofona, stilolapsa kompjuterikë, kamera, alarme, orë
alarmi, terminal wireless( pa tela), mi, tastierë, printer;barcelets (pajisje) komunikuese e të
dhënave për shikim me telefonat e mençur.

(210) KS/M/ 2018/321
(220) 09/03/2018
(731) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37
Rakitje 10437 Bestovje, HR
(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur,
e bardhë dhe e portokallët.
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Xhel masazhe, me përjashtim për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për
kujdes ndaj lëkures; kozmetikë; krem kozmetike; locione për qëllime kozmetike; yndyrna
për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike.
5 Balsame për qëllime mjekësore; ëmbëlsira, mjekësore; ushqime dietetike përshtatur për
qëllime mjekësore; substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor; pije dietetike
përshtatur për qëllime mjekësore; eliksir [preparate farmaceutike]; preparate farmaceutike;
shtesa ushqimore; locione për qëllime farmaceutike; pomada për qëllime farmaceutike;
dhjamra për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; pije mjekësore; vaj për fërkim; shtesa
ushqimore minerale; tretësira për qëllime mjekësore; shtesa dietike proteine; shurupe për
qëllime farmaceutike; tableta për qëllime farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike;
preparate vitaminash.

(210) KS/M/ 2018/322
(220) 09/03/2018
(731) GROTTO S.P.A. VIA PONTE DEI
GRANATIERI ,4 I-36010 CHIUPPANO
(VICENZA)VIA, IT
(591) e kaltër
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim i lëkurës; lëkurë dhe gëzof të kafshëve; valixhe dhe çanta për
bartje; ombrella dhe çadra; shkop për ecje; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore,
zingjire dhe veshje për kafshë.
121

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

25 Veshje, këpucë, kapelë.
35 Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksione të zyrës;
mbathje, kapela, veshje dhe aksesor dhe sherbime të shitjes.

(210) KS/M/ 2018/323
(220) 09/03/2018
(731) ROMAN HAZIR GİYİM VE
TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.
Mimar Sinan Mah. Elçı Sk. No:1
Çekmeköy/ İstanbul , TR
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 25 Veshje, duke përfshirë veshjen për daljen jashtë, përveç veshjeve mbrojtëse për
qëllime speciale; çorape, dorashka pa gisht [veshje], shall, fasha, kollare, rripa [veshje].
Këpucë, këpucë, pantofla, sandale. Kapelë, kesulë, kapele me strehë, beretë, kapele
[mbështjellëse koke], kapele të kafkës.
35 Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese. Shërbimet e Zyrës; shërbimet e
sekretarisë; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i statistikave;
qeradhenja e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave
kompjuterike; telefoni - duke u përgjigjur për abonentët e pa disponueshem. Menaxhim
biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; Kontabiliteti; shërbimet e konsulencës
komerciale; rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë
e import-eksportit; shërbime të përkohshme të vendosjes së personelit. Ankande. Bashkimitubimi të një shumëllojshmërie mallrash, për të mirën e të tjerëve, domethënë, veshmbathje,
duke përfshirë mbathjen dhe veshje për daljen jashtë, përveç veshjeve mbrojtëse për
qëllime speciale; këpucë, këpucë, pantofla, sandale, kapelë, kësula, kapele me vizorestrehë, beretë, kapele [mbështjellëse koke], kapele të kafkës e të gjitha këto me qellim që tu
mundësojnë klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra, këto shërbime mund të
sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, dyqanet e shitjeve me shumicë, nëpërmjet
mjeteve elektronike ose përmes katalogëve të porosive postare.
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(210) KS/M/ 2018/324
(220) 09/03/2018
(731) ''Pupla Group''SH.P.K
Fushe Kosove/Vragoli/ 9 Prilli, KS
(591) E Kaltert e mbyllur, E Bardhe
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting" Viti

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër
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 përqëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
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
plastikepër ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera);shkronjat tipografike;blloqet
tipografike

(210) KS/M/ 2018/325
(220) 09/03/2018
(731) ''Pupla Group''SH.P.K
Fushe Kosove/Vragoli/ 9 Prilli, KS
(591) E Kaltert e mbyllur, e kaltert e qelur
e bardhe
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting" Viti

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër
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 përqëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
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
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qëllime shtëpiake; materialet e artistëve;furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e
zyrës (përveç mobileve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet
plastikepër ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike

(210) KS/M/ 2018/326
(220) 12/03/2018
(731) SHEBARA FOODS
1000 N. West Street Suite 1276,
Wilmington, Delaware 19801, US
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 34 duhani; produktet e duhanit sidomos cigaret;artikujt e duhanpirësve;shkrepëse.

(210) KS/M/ 2018/327
(220) 12/03/2018
(300) 017227091 19/09/2017 ES
(731) Fujitsu Technology Solutions
Intellectual Property GmbH Mies-van-derRohe-Str. 8 80807 Munchen, DE
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540) Intelliedge

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), për
shpëtimin e jetës dhe për mësime; Aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit,
akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; Aparatet për incizimin,
transmetimi ose riprodhimin e zërit ose të pamjeve; Bartësit e të dhënave magnetike,
mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; Makinat llogaritëse të arkës,
makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; Hardueri i
serverit kompjuterik dhe i ruajtjes së të dhënave; Pajisjet periferike dhe aksesoret e
kompjuterit; Komponentët dhe pjesët rezervë për kompjuterë; Softueri kompjuterik;
Softueri kompjuterik për menaxhimin e pajisjeve kompjuterike, ofrimin e aplikacioneve
kompjuterike dhe menaxhimin e aplikacioneve kompjuterike, menaxhimin e rimëkëmbjes
se fatkeqësive kompjuterike; Bazat e të dhënave të lexueshme kompjuterike; Zgjidhje të
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infrastrukturës kompjuterike të përbërë nga hardueri kompjuterik dhe softueri kompjuterik.
38 Telekomunikimet; Transmetimi i mesazheve dhe imazheve në lidhje me brezin e
ngushtë (në veçanti kompjuterët personal me modem) dhe mediat në internet me brez të
gjerë; Shërbimet telefonike, shërbimet e teletekstit, komunikimet nga terminalet
kompjuterike, transmetimi i të dhënave, tekstit, tingujve dhe imazheve; Transmetimi i
mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; Lizingu i kohës së qasjes në rrjetet
kompjuterike; Ofrimi i shërbimeve të komunikimit on-line; Operimi i rrjeteve të të folurit
dhe të dhënave për bizneset (rrjetet e korporatave) dhe për konsumatorët.
42 Krijimi dhe zhvillimi i programeve për përpunimin e të dhënave;Zhvillimi i
softuerit;Dhënia me qira e sistemeve te informacionit dhe të komunikimit kompjuterik, dhe
aparaturave të përpunimit të të dhënave dhe programeve të përpunimit të të
dhënave;Funksionimi teknik i sistemeve kompjuterike të informacionit dhe komunikimit,
dhe aparatura për përpunimin e të dhënave dhe programet e përpunimit të të dhënave, për të
tjerët;Ofruesi i shërbimit teknik të aplikacionit;Shërbimet kompjuterike, në veçanti blerjen
e aplikacioneve përmes internetit (SaaS) dhe burimeve të TI-së nëpërmjet
internetit;Konsulencë kompjuterike;Mirëmbajtja e softuerit;Shërbimet e konsulencës së TIsë;Konsulencë teknike në lidhje me ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve të
informacionit dhe komunikimit, dhe pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe programet
kompjuterike;Menaxhimi i aplikimit teknik të sistemeve të informimit dhe komunikimit,
dhe pajisjeve të përpunimit të të dhënave dhe programeve kompjuterike;Riparimi dhe
mirëmbajtja e programeve kompjuterike;Ndërtimi i rrjetave elektronike në lidhje me brezin
e ngushtë (në veçanti Kompjuter personal me modem) dhe mediat në internet me brez të
gjerë;Zhvillimi, ndërtimi dhe operimi i rrjeteve kompjuterike;Lizingu i sistemeve të
përpunimit të të dhënave;Dhënia me qira e kapaciteteve në rrjetet kompjuterike;Zhvillimi i
rrjeteve të zërit dhe të të dhënave për bizneset (rrjetet e korporatave) dhe për konsumatorët,
funksionimi i rrjeteve të të dhënave për bizneset (rrjetet e korporatave) dhe për
konsumatorët;Dhënia me qira e programeve të përpunimit të të dhënave dhe funksioneve
individuale të programeve;Ofrimi i programeve kompjuterike me anë të brezit të ngushtë
(në veçanti kompjuter personal me modem) dhe medias në internet me brez të
gjerë;Shërbimet e projektimit në lidhje me zhvillimin e sistemeve kompjuterike të
përpunimit të informacionit.

(210) KS/M/ 2018/328
(220) 12/03/2018
(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)
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(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/ 2018/329
(220) 13/03/2018
(731) Arben Gashi Finacco Kosovo llc
Str.Lord Bajron nn.Aktash Prishtine, KS
(591) E kuqe; E bardhe;

(540)

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
36 Sigurimet;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e
Patundshmërisë

(210) KS/M/ 2018/330
(220) 13/03/2018
(731) LJUBLJANSKE MLEKARNE,
mlekarska industrija, d.o.o.
Tolstojeva ulica 63, 1000 Ljubljana, SI
(591) E gjelbër dhe e bardhe
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)
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(511) 5 Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale
të shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor;
preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor;
substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat.
29 Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë;
djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; produkte të djathit; quark
(djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë
të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit
dhe me jogurtë të shtuar qe nuk janë përfshire ne klasat tjera; produktet me baze qumështi
të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e
mishit; pemët dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet,
kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat; substanca dietetikë të bëra me produktet e
mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me vitamina të shtuar dhe/ose
minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk janë përfshirë në klasat e
tjera.
30 Akullore;jogurt i ngrirë (ëmbëlsira);akullore e aromatizuar me jogurt apo akullore e
shtuar me jogurt;brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht
të shtuar;kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e
drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melasë;tharmi, pluhur për
pjekje;kripë, mustardë;uthull, salcat (shtojca);erëza;akull;substanca dietetikë të bëra me
mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera;mallrat me vitamina dhe/ose
minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk përfshihen në
klasat tjera.
32 Ujërat mineral dhe gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje
frutash;shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije;birra;substanca dietetike të bëra me
mallrat e lartpërmendura, që nuk përfshihen në klasa të tjera;mallrat me vitamina dhe/ose
minerale të shtuara, veçanërisht të bëra me mallrat e lartpërmendura, që nuk përfshihen në
klasa të tjera.

127

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2018/331
(220) 13/03/2018
(731) DC Comics 2900 West Alameda
Avenue, Burbank, California 91505, US
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) JUSTICE LEAGUE

(511) 3 Kozmetikë, përkatësisht, të kuq për buzë, shkëlqim për buzë dhe balsam jomjekësorë për buzë dhe pudër; pudër për kozmetikë; hije për sy; laps për vetulla; te kuq për
faqe; tush për vi te syrit; llak për thonj; shkëlqyes për thonj; pudër pluhur për shminkë;
Eliminues te shminkes; shminkë për fytyrë dhe trup; komplete për shminkim të përberë nga
te kuqet e buzëve, shkëlqim për buzë, te kuq për buzë, hije për sy; pluhur puder për fytyrë,
krem për fytyrë, losion për lëkurë dhe gjel për lëkurë; depilues për fytyrë; maska për
lëkurë; krem për pastrimin e lëkurës; preparate për kujdesin e lëkurës pa medikamentebarëra; puder për trup; qumësht për dush; sfera për larje-dush; vaj për larje-dush, gjel për
banjo dhe krip jo-mjekësorë për banjo; dush dhe banjo; krem për duar dhe losione; krem
për trup dhe losione; përgatitës për mbrojtje nga dielli, përkatësisht, krem dhe losione;
Losion për rrezitje; losion për bllokimin e rrezeve te diellit; krem pas rrezitjes; kremë dhe
losione për rroje, mjete për pastrimin e lëkurës dhe mjete jo-medicinale qetësuese per trup;
toner për lëkurë; dezodorant për përdorim personal; mjete kundër djerëses; deodorant për
trup; ujë kolonje; parfum; spërkatës për trup; spërkatës-sprei me aromë; krem për thonjë;
eliminues i llakut te thonjve; sapun, përkatësisht, sapun për larje i lëngshëm, sapun me gjel
dhe sapun për bar; sapun për detergjent ne gjendje te lënget dhe pluhur; zbutës rrobash;
sapun dezodorant, sapun për lëkurë; pasta për dhembë, gojë; shampo; balsam për flokë;
gjele për stil frizurash (stiling); losione për stil frizurash; preparate për zbardhim dhe
substanca tjera për pastrimin e rrobave, përkatësisht detergjent për pastrimin e rrobave,
mjete për zbutjen e pëlhurave, mjete për eliminimin e njollave për rroba, qull për pastrimin
e rrobave; dhe freskues-aromatik për dhoma.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinere, te destinuara për trajtimin e djegieve nga dielli,
per kujdesin e lëkurës, për hidratimin e lëkurës, preparate me Aloa vera, bizmut preparate;
preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca distike te adoptuara për përdorim
mjekësorë, përkatësisht sheqer dietal; allçi për përdorim mjekësorë; materiale për fashim,
përkatësisht fasha për fashim; materiale kundër dhimbjes se dhëmbëve, dyllë dentar;
dezinfektues; ushqim për foshnje; vitamina; pije kryesisht me vitamina, përkatësisht, pije
me shtesa te shëndetshme ushqyese te natyrës te pijeve vitaminoze; shtesa te ushqimit te
shëndetshëm te punuara kryesisht nga vitaminat; aditivë plastike dhe fasha te materialeve
për fashim te plagëve te lëkurës; alkool për përdorim lokal; aspirinë për fëmijë.
9 Filma, shfaqje te filmave komedi, drama, veprime, aventura dhe/ose animacione, dhe
filma për transmetim filmash në televizion me komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose
animacion; disqe audio disqe dhe disqe dixhitale me dhunti të shumta që përfshijnë muzikë,
komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose animacion; kufje stereo; bateri; telefonat pa tela;
Lojtarët CD; Disqet e lojërave kompjuterike CD-ROM; telefon dhe/ose radio pajisje me
vibrim; lojtarët me kompakt disk; radio; jastek të miut; syze, syze dielli dhe këllef për to;
softuare të shkarkueshëm për përdorim në lojëra kompjuterike në internet, softuer i
shkarkueshëm i lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik për lojëra për përdorim në
telefonat celulare dhe te mençur; video dhe lojëra kompjuterike; fishekë lojë video; softuere
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kompjuterik dhe video lojë; softuer kompjuterik për lojëra për makinat e lojërave përfshirë
makinat e lojërave të fatit; softuer kompjuterik ose firmuere për lojërat e fatit në çdo
platformë të kompjuterizuar, duke përfshirë edhe panel komandues te dedikuar lojërave,
makina me targa me bazë video, makina te çara me bazë mbështjellëse dhe terminalet e
lotarisë së videove; Disqet e kompjuterëve dhe programet kompjuterike CD-ROM dhe
digjitale me veti të shumta, domethënë, softuere që lidh video digjitale dhe audio media me
një rrjet informacioni kompjuterik global; përmbajtje audio-vizuale të shkarkueshme të
medieve në fushën e argëtimit, që përmbajnë fotografi të animuar të lëvizjes, seri televizive,
komedi dhe drama; softuere kompjuterike, konkretisht, softuere kompjuterike për
transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit, softuer
kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale, lojtarët
audio dhe video shkarkues për përmbajtje multimediale me funksione multimediale dhe
interaktive, softuere për mbrojtjen e përmbajtjes, softuer për menaxhimin e bazës së të
dhënave, softuer për sinkronizimin e bazës së të dhënave programe kompjuterike për qasje,
shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në internet, softuer që u mundëson përdoruesve
të luajnë dhe programojnë audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale të lidhura me
argëtimin; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes
mediatike audio-vizuale; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin e përmbajtjeve
mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për
transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes mediatike audiovizuale; publikime të shkarkuara në natyrë të librave që përmbajnë karaktere nga
animacione, aventurë veprimesh, komedi dhe/ose veçori drame, libra komik, libra për
fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë
veprimi, komedi dhe/librat dhe revistat e veprimtarisë së fëmijëve në fushën e argëtimit;
pajisje telefonike celulare, domethënë pajisje pa mbajtëse, mbështjellëse telefonike celulare
dhe mbështjellës të telefonave celularë; kartela magnetike të koduara, domethënë, kartela
telefonike, kartela kreditimi, kartela kesh, kartela debiti dhe kartela magnetike; dhe magnet
dekorativ.
14 Orë; orëmatës; stoli; bylyzyk dore; bylyzyk për këmbë; gjilpërë dekoruese; zinxhirë;
zinxhirë me zbukurime; pulla manshetash; vath; gjilpëra për jaka xhaketash; qafore;
gjilpëra dekoruese; ngjitëse dekoruese; unaza; mjete stolish; sfera për përgatitjen e stolive;
kuti muzikore për stoli; stoli nga lëkura; çelsa te lëkures; çelsa nga emitimi i lëkurës; çelsa
jo-metalik; çelsa metalik.
16 Gjërat e shtypura dhe mallra nga letra, përkatësisht libra me karaktere te animuara,
avanturistike aksioni, komedie dhe/ose drame, vizatimeve komike, libra te fëmijëve,
udhërrëfyesit strategjik, revista me karaktere te animuara, aventurave akcion, komedive dhe
/ ose funksioneve dramatike, ngjyrosja e librave, libra pune për fëmijë; material për zyre,
letër për shkrim, pliko, fletore për shënime, ditarë, fletore shënimesh, uresë, kartela për
tregti; litografi; lapsa, lapsa, kuti për te njëjtat, gome, ngjyra, marker, lapsa me ngjyrë,
radhitëse, shkumësa dhe banak; letër indigo, bartës i ngrohjes; postere; folje ngjitëse
plastike me letër e cila hiqet për fotografi montazhi për qëllime dekorative; fotografi te
montuara dhe/ose jo-te montuara; rafte për libra, etiketa për libra, kalendarë, letër për
mbështjelljen e dhuratave; dekorues për letra dekorative, psh. Salveta letre; transfere te
shtypura për lidhjen ose pëlhurë; shembuj te shtypur për kostume, pizhame, dukse dhe
kanatiere.
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18 Çanta sportive, çanta te shpinës për foshnje, çanta të shpinës, çanta për pazhë, çanta për
libra, çanta për pelena-pampers, çanta shpine, çanta dokumentesh, çanta për takime pune,
çanta për gjim, çanta për bartje, kuleta për monedha, çanta te belit, çanta shpine, çanta
korsetë, çanta për treg, çanta tregu për përdorim te gjatë, ombredha; kuletë; aksesorë te
punuar nga lëkura, përkatësisht, kuleta, çanta dore, dhe çanta shpine.
20 Korniza e pllakave të plastikës, thes për fjetje, gota plastike, dekorime plastike për tortë,
jastek për karrige, karrige kuverte, tapë për shishe, korniza për fotografi, jastëkë dhe
mbështetëse të ulëseve, përforcuese për karrige, rethore për ecje të femijeve, këmbësorë,
djep i vogel për foshnje, karrige të lartë, freskuese dore, lodër levizese mashtruese për
femije dhe dekorime të murit me skulptura të buta; jastek mbrojtës për shtrat të fëmijëve.
21 Mallra nga qelqi, qeramike dhe argjile, domethënë, pjata të thella, pjata, filgjan kafeje
dhe gota; gota qelqi për pije, domethënë, kavanoza,
krikëll (gote e madhe) dhe gota
për pije; komplet për sheqer dhe krem; gota për fëmijë; kavanoza për ushqim; figura
qeramike, qelqi dhe porcelani; furçë dhëmbësh; ibrik të kafesë jo elektrike dhe jo prej
metali të çmuar; kuti për ushqim; shportë për ushqim; shporta letre; kovë për akull; kova
plastike; kuti për dush; tepsi për tortë; lugë për servim të ushqimit, domethënë, lugë për
servim të pites, mbajtës për tortë, lopatëz për ushqim, kapese për perdorim në kuzhine, dhe
luge për servimn e tortës; kuti me vegla gatimi; mbulesa plastike; enë termoizoluese për
ushqim ose pije; prerese biskotash; çels për hapje të pijeve; shishe për ujë të shitura bosh;
shishe për verë; shihe të vogal për pije alkoolike; dorashka për kopshtarinë; dorashka
shtëpiake të gomës; dhe set për darkë, pra, pjata letre dhe gota letre; Mbulese për tavolinë,
jo prej letre ose tekstili; pëlhurat për pjata.
24 Mbulesa për dush, domethënë, peshqir dhe pëlhura larje; çarçaf krevati, domethënë;
shtroja krevati, mbulesa (perde) krevati, çarçaf shtrati, mbulesa shtratit, kellefet e jastëkëve,
jorgan të ngrohtë, mbulesat e jorganit, mbulesat e dyshekëve, çarçat dekorues, shtresat e
jastëkut dhe mbulesat e krevateve; perd tekstilit për muri; perde; perde dekoruese; pambuk,
pëlhurë poliesteri dhe/ose najloni; përhurë liri; facoleta pëlhure, mbulesa pëlhure për
tavoline, mbulesa plastike për tavolinë; peshqir kuzhine, copë pëlhurë për tavolinë, doreza
për pastrim, mbulese pelhurë e ngusht për tavolinë dhe copa të vogla pelhure për mbrojten e
tavolinës; shami, mbulesa shtrati dekorative dhe peshqir të golfit.
25 Veshje për burra, gra dhe fëmijë, domethënë, këmisha, bluza të gjata, bluza, kostume
vrapimi, pantallona të gjatë, pantallona të shkurtë, pantallona të shkurtet mbi gju, bluza pa
meng, veshje për shi, përparese për fëmijë, fund, bluza, kostume, rripa të holle, triko,
xhaketa, pallto, kotumet për shi, kostumet për dëborë, lidhese, veshje ceremoniale, kapelë,
kesulë, kapelë për diell, dorashka, rripa, shalle, veshje gjumi, pizhame, të brendshme,
mbathje, çizme, këpucë, atlete, sandale, çorape, çizme, çorape si papuqe, kostume për not,
maskaradë dhe kostume për Hallowen.
28 Lodra dhe mallra sportive, duke përfshirë lojëra dhe gjëra për lojëra, domethënë figura
aksioni dhe aksesorët e tyre; komplet lodrash për figura me aksion; mobilje lodrash; lodra
prej pelushi; balona; lodra vaskë; lodra për udhëtim; letra për të luajtur dhe lojëra letrash;
automjete lodër; kukulla; disqet fluturuese; njësi lojë elektronike me dorë; njësi lojë
elektronike të mbajtur me dorë, pajisje të lojës si njësi për të luajtur një lojë tavoline, një
lojë me letra, një lojë manipuluese, një lojë me fjalë të tipit veprimi; makina lojë që
qëndrojë vetëm; makina për lojëra elektronike; makina për lojer ta fatit, pajisjet e lojërave,
domethënë, makinat e lojrave të fatit me ose pa dalje më video; makina te lojrave,
domethënë pajisjet që pranojnë një bast; aparate për rikonfigurimin e kazinove dhe të
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lojërave, të lojërave të llotarive, domethënë, makinat e lojërave dhe programet operative të
lojrave kompjuterike të shitur si njësi; bashkim pjesësh figure dhe enigma (puzles)
manipuluese; maska fytyre prej; skibord; patina akulli; lodra më ujë; topa, domethënë, topat
e lojërave në rerë, topat e futbollit, basketbollit, bejsbolliut; dorashka bejsbolli; goma noti
për përdorim rekreativ; jelek shpetim përdorim rekreativ; dërrasë për serf; dërrasë noti për
përdorim rekreativ; krah për notim; lodër bukëpjekësi dhe të kuzhinës; set lodre; glob
bebore loder; kapele dekorative të letrës; stolitë e pemes se Krishtlindjes; pajisje lojë për të
luajtur lojra kompjuterike të llojit të lojës me fjal; dekorime festive nga lerta; maska për
Hallowen.
29 Perime te përpunuara dhe te thara; fruta te përpunuara dhe te thara, xhensen i
përpunuar (lloj frutash me veti medicinal qe përdoret ne Azinë lindore dhe Amerikën
veriore) ; rrush i tharë, sallatë frutash, xhelatine frutash, marmelatë; qepë te konservuara,
ullinj te konservuar; fruta te kristalizuara; perime dhe lëngje frutash për gatim; xhem,
gjalpë me çokollatë, gjalpë me kakao dhe gjalpë me kikirikë; fruta dhe perime të
konservuara ; turshi ; pije ushqimore me bazë sojë e përdorur si zëvendësues i qumështit;
fruta dhe perime te konservuara; patatina-patate te skuqura; mish i përpunuar dhe i tharë;
mish; qumësht; fruta te detit; dhe margarinë.
30 Pastiçeri, drithëra për mëngjes, çam-çakez (gomë përtypëse), dekorime për torte të
punuara nga bombonat, gomë përtypëse, konfeksione te ngrira, pjekurinë, jogurt i ngrirë,
akullore, gjevrek, patate te skuqura me gjalpë kikiriku si ëmbëlsirë, Malt (njelmët) për
ushqim , malt sojë; biskota te njelmëta; ëmbëlsirat te sheqerit, domethënë, te karamelizuara,
ëmbëlsira nga karamelet, nenexhik karamele, karamele te veshura dhe karamele kokoshka,
dhe dekorime nga bombonat për biskota; karamele ushqyese për dekorim te ëmbëlsirave;
ëmbëlsira orizi; ëmbëlsirë ne formë tabletë; pasta; biskota dhe bukë; pije nga kafeja me
qumësht, pije me bazë çokollate, kakao dhe pije me bazë kakao; çaj, domëthen, çaj
xhensen, çaj i zi, çaj i gjelbër, çaj elbi dhe çaj nga fletët e elbit; tenderuesit e mishit për
qëllime shtëpiake; agjense lidhëse për përgatitje te akullores.
32 Lëng nga perimet për pije; pije te ëmbla te punuara nga orizi dhe ëmbëltuesit, fruta
pluhur, shurup frutash, lëng i koncentruar frutash; limonada dhe shurup për limonada;
shurupe për pije te ëmbla te gazuara me shije te kolës; pluhur për lidhjen e pijeve; yndyrë
për lidhjen e pijeve; pije jo alkoolike, domethënë, pije jo alkoolike, nektar frutash; lëngje
frutash, pije frutash, pije jo alkoolike me bazë frutash, pije te trasha – me tul frutash, ujë
seltzer, ujë me sodë, ujë për pije dhe pije sportive; preparate për përgatitjen e ujit te gazuara
dhe lëngjeve; ujit mineral dhe ujitburimorë.
33 Verë dhe pije alkoolike (përveç birrave).
41 Sherbime të argëtimit, konkretisht, sigurimi i video lojrave permes internetit, sigurimi i
sherbmeve në kmpjuter përmes internetit, ofrimi i perkoheshem i video lojrave jo të
shkarkueshme;sherbimi i ofrimit të video lojrave në kompjuter permes rrjetit te
internetit;sherbime të argëtimit në menyrë të drejtperdrejte, komedi, drama, animime dhe
seriale telezivie reale;prodhimi i veprimeve te verteta, komedi, drama, animacon dhe seriale
televizive reale;shperndarja dhe shfaqja e realizimeve të verteta, komedi, drama dhe filma
teatral animacion me levizje të fotografive;prodhimi i realizimeve të vërteta, komedi, drama
dhe filma teatrale animacion me levizje të fotografive;performace teatrale të dya të
animuara dhe përmes veprimeve reale;sigurimi i infirmaiconeve përmes rrjetit kompjuterik
global në fushen e argëtimit veçanarisht lidhur me lojra, muzikë, film dhe
televizion;sigurimi i klipeve te filmave, fotografive dhe materiale tjera multimediale për
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qellim agrëtimi permes faqeve të internetit;sigurimi i lajmeve për ngjarje aktuale dhe
argetuese dhe informaione lidhur me ngjarje kulture dhe arsimore, përmes rrjetit
kompjuterik global;dhe sigurimi i informaiconeve për ngjarjet aktuale te argëtiit permes
rrjetit global kompjuterik rrjeti në form reale të veprimit, komedi, drama dhe programe të
animuara dhe prodhimi i filmave real, komedisë, dramës dhe filmave të animuar për
shpërndarje nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global;sigurimi i një lojë kompjuterike që
mund të arrihet nga një rrjet telekomunikuesi;dhe botimin elektronik të shërbimeve,
përkatësisht publikimin e teksteve dhe veprave grafike të të tjerëve në internet duke
përfshirë artikuj, romane, shkrime, libra komik, udhëzime strategjike, fotografi dhe
materiale vizuale;botime jo të shkarkueshme në form të librave që përmbajnë karaktere nga
animacione, veprime aventurë, komedi dhe / ose veçori dramash, libra komik, libra për
fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë
veprimi, komedi dhe / ose veçori dramatike, librat me ngjyrosje, librat për aktivitete të
fëmijëve dhe revistat në fushën e argëtimit;shërbime të parqeve për zbavitje;sigurimi i
shetitjeve në parkun e zbavitjes;paraqitja e shfaqjeve të drejtpërdrejta ose të para-regjistruar
dhe / ose filmave;argëtim dhe / ose rekreacion;shërbimet e klubeve argëtuese;shërbimet e
lojërave elektronike të ofruara nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global;sigurimi i kazinove
dhe pajisjeve të lojërave;shërbimet argëtuese, domethënë, lojëra kazino;shërbimet e lojrave
elektronike të kazinos;shërbime argëtuese në formë të kinemasë se shumfishtë dhe
zhvillimit të teatrit, ekspozitë filmike, shpërndarje filmash.
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(511) 3 Kozmetikë, përkatësisht, të kuq për buzë, shkëlqim për buzë dhe balsam jomjekësorë për buzë dhe pudër; pudër për kozmetikë; hije për sy; laps për vetulla; te kuq për
faqe; tush për vi te syrit; llak për thonj; shkëlqyes për thonj; pudër pluhur për shminkë;
Eliminues te shminkes; shminkë për fytyrë dhe trup; komplete për shminkim të përberë nga
te kuqet e buzëve, shkëlqim për buzë, te kuq për buzë, hije për sy; pluhur puder për fytyrë,
krem për fytyrë, losion për lëkurë dhe gjel për lëkurë; depilues për fytyrë; maska për
lëkurë; krem për pastrimin e lëkurës; preparate për kujdesin e lëkurës pa medikamentebarëra; puder për trup; qumësht për dush; sfera për larje-dush; vaj për larje-dush, gjel për
banjo dhe krip jo-mjekësorë për banjo; dush dhe banjo; krem për duar dhe losione; krem
për trup dhe losione; përgatitës për mbrojtje nga dielli, përkatësisht, krem dhe losione;
Losion për rrezitje; losion për bllokimin e rrezeve te diellit; krem pas rrezitjes; kremë dhe
losione për rroje, mjete për pastrimin e lëkurës dhe mjete jo-medicinale qetësuese per trup;
toner për lëkurë; dezodorant për përdorim personal; mjete kundër djerëses; deodorant për
trup; ujë kolonje; parfum; spërkatës për trup; spërkatës-sprei me aromë; krem për thonjë;
eliminues i llakut te thonjve; sapun, përkatësisht, sapun për larje i lëngshëm, sapun me gjel
dhe sapun për bar; sapun për detergjent ne gjendje te lënget dhe pluhur; zbutës rrobash;
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sapun dezodorant, sapun për lëkurë; pasta për dhembë, gojë; shampo; balsam për flokë;
gjele për stil frizurash (stiling); losione për stil frizurash; preparate për zbardhim dhe
substanca tjera për pastrimin e rrobave, përkatësisht detergjent për pastrimin e rrobave,
mjete për zbutjen e pëlhurave, mjete për eliminimin e njollave për rroba, qull për pastrimin
e rrobave; dhe freskues-aromatik për dhoma.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinere, te destinuara për trajtimin e djegieve nga dielli,
per kujdesin e lëkurës, për hidratimin e lëkurës, preparate me Aloa vera, bizmut
preparate;preparate sanitare për qëllime mjekësore;substanca distike te adoptuara për
përdorim mjekësorë, përkatësisht sheqer dietal;allçi për përdorim mjekësorë;materiale për
fashim, përkatësisht fasha për fashim;materiale kundër dhimbjes se dhëmbëve, dyllë
dentar;dezinfektues;ushqim për foshnje;vitamina;pije kryesisht me vitamina, përkatësisht,
pije me shtesa te shëndetshme ushqyese te natyrës te pijeve vitaminoze;shtesa te ushqimit
te shëndetshëm te punuara kryesisht nga vitaminat;aditivë plastike dhe fasha te materialeve
për fashim te plagëve te lëkurës;alkool për përdorim lokal;aspirinë për fëmijë.
9 Filma, shfaqje te filmave komedi, drama, veprime, aventura dhe/ose animacione, dhe
filma për transmetim filmash në televizion me komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose
animacion; disqe audio disqe dhe disqe dixhitale me dhunti të shumta që përfshijnë muzikë,
komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose animacion; kufje stereo; bateri; telefonat pa tela;
Lojtarët CD; Disqet e lojërave kompjuterike CD-ROM; telefon dhe/ose radio pajisje me
vibrim; lojtarët me kompakt disk; radio; jastek të miut; syze, syze dielli dhe këllef për to;
softuare të shkarkueshëm për përdorim në lojëra kompjuterike në internet, softuer i
shkarkueshëm i lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik për lojëra për përdorim në
telefonat celulare dhe te mençur; video dhe lojëra kompjuterike; fishekë lojë video; softuere
kompjuterik dhe video lojë; softuer kompjuterik për lojëra për makinat e lojërave përfshirë
makinat e lojërave të fatit; softuer kompjuterik ose firmuere për lojërat e fatit në çdo
platformë të kompjuterizuar, duke përfshirë edhe panel komandues te dedikuar lojërave,
makina me targa me bazë video, makina te çara me bazë mbështjellëse dhe terminalet e
lotarisë së videove; Disqet e kompjuterëve dhe programet kompjuterike CD-ROM dhe
digjitale me veti të shumta, domethënë, softuere që lidh video digjitale dhe audio media me
një rrjet informacioni kompjuterik global; përmbajtje audio-vizuale të shkarkueshme të
medieve në fushën e argëtimit, që përmbajnë fotografi të animuar të lëvizjes, seri televizive,
komedi dhe drama; softuere kompjuterike, konkretisht, softuere kompjuterike për
transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit, softuer
kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale, lojtarët
audio dhe video shkarkues për përmbajtje multimediale me funksione multimediale dhe
interaktive, softuere për mbrojtjen e përmbajtjes, softuer për menaxhimin e bazës së të
dhënave, softuer për sinkronizimin e bazës së të dhënave programe kompjuterike për qasje,
shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në internet, softuer që u mundëson përdoruesve
të luajnë dhe programojnë audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale të lidhura me
argëtimin; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes
mediatike audio-vizuale; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin e përmbajtjeve
mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për
transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes mediatike audiovizuale; publikime të shkarkuara në natyrë të librave që përmbajnë karaktere nga
animacione, aventurë veprimesh, komedi dhe/ose veçori drame, libra komik, libra për
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fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë
veprimi, komedi dhe/librat dhe revistat e veprimtarisë së fëmijëve në fushën e argëtimit;
pajisje telefonike celulare, domethënë pajisje pa mbajtëse, mbështjellëse telefonike celulare
dhe mbështjellës të telefonave celularë; kartela magnetike të koduara, domethënë, kartela
telefonike, kartela kreditimi, kartela kesh, kartela debiti dhe kartela magnetike; dhe magnet
dekorativ.
14 Orë; orëmatës; stoli; bylyzyk dore; bylyzyk për këmbë; gjilpërë dekoruese; zinxhirë;
zinxhirë me zbukurime; pulla manshetash; vath; gjilpëra për jaka xhaketash; qafore;
gjilpëra dekoruese; ngjitëse dekoruese; unaza; mjete stolish; sfera për përgatitjen e stolive;
kuti muzikore për stoli; stoli nga lëkura; çelsa te lëkures; çelsa nga emitimi i lëkurës; çelsa
jo-metalik; çelsa metalik.
16 Gjërat e shtypura dhe mallra nga letra, përkatësisht libra me karaktere te animuara,
avanturistike aksioni, komedie dhe/ose drame, vizatimeve komike, libra te fëmijëve,
udhërrëfyesit strategjik, revista me karaktere te animuara, aventurave akcion, komedive dhe
/ ose funksioneve dramatike, ngjyrosja e librave, libra pune për fëmijë; material për zyre,
letër për shkrim, pliko, fletore për shënime, ditarë, fletore shënimesh, uresë, kartela për
tregti; litografi; lapsa, lapsa, kuti për te njëjtat, gome, ngjyra, marker, lapsa me ngjyrë,
radhitëse, shkumësa dhe banak; letër indigo, bartës i ngrohjes; postere; folje ngjitëse
plastike me letër e cila hiqet për fotografi montazhi për qëllime dekorative; fotografi te
montuara dhe/ose jo-te montuara; rafte për libra, etiketa për libra, kalendarë, letër për
mbështjelljen e dhuratave; dekorues për letra dekorative, psh. Salveta letre; transfere te
shtypura për lidhjen ose pëlhurë; shembuj te shtypur për kostume, pizhame, dukse dhe
kanatiere.
18 Çanta sportive, çanta te shpinës për foshnje, çanta të shpinës, çanta për pazhë, çanta për
libra, çanta për pelena-pampers, çanta shpine, çanta dokumentesh, çanta për takime pune,
çanta për gjim, çanta për bartje, kuleta për monedha, çanta te belit, çanta shpine, çanta
korsetë, çanta për treg, çanta tregu për përdorim te gjatë, ombredha; kuletë; aksesorë te
punuar nga lëkura, përkatësisht, kuleta, çanta dore, dhe çanta shpine.

(210) KS/M/ 2018/333
(220) 13/03/2018
(731) Calzedonia S.p.A. Via Portici
Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 25 Veshje, këpucë, kapelë.
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(210) KS/M/ 2018/334
(220) 13/03/2018
(731) Calzedonia S.p.A. Via Portici
Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) COBEY

(511) 25 Veshje, këpucë, kapelë.

(210) KS/M/ 2018/335
(220) 13/03/2018
(731) Mübarek Natural Products
Food Industry and Trade Inc. Ostim Mah.
1142.Sok. No: 15/A Yenimahalle-Ankara,
TR
(740) Xhemajl Krasniqi 007
AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e
jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 30 Mjaltë, preparate mjalti perzier me barishta.
31 Produkte pyjore, barishta pyjesh;fara, lule dhe bimë natyrore.

(210) KS/M/ 2018/336
(220) 13/03/2018
(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, DE
(740) Xhemajl Krasniqi 007 AA& D
L.L.C., Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) ALLERGOPHARMA

(511) 5 Preparate farmaceutike, posaçërisht për trajtim të alergjive; preparate bilogjike dhe
kimike për qëllime medicinale dhe farmaceutike; vaksina; preparate diagnostike për qëllime
medicinale, posaçërisht preparate diagnostike për alergji.
9 Aparate dhe instrumente shkencore; programe kompjuterike (të incizuara, të cilat mund
të shkarkohen nga interneti, të dounlodohen); aparate matëse; instrumente matëse.
10 Aparate dhe instrumente medicinale; aparate diagnostike për qëllime medicinale;
shiringa për qëllime medicinale; shiringa hipodermik.
44 Sherbime medicinale; shërbime për kryerjen e studimeve medicinale dhe klinike;
ofrimi i ndihmës medicinale.
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(210) KS/M/ 2018/337
(220) 13/03/2018
(731) N.T. “LIRIDONI” Magjistrala
Prishtinë-Ferizaj KM-9 Prishtinë, KS
(591) Bardhë, gjelbërt, kuqe, verdhë dhe
braun
(740) Xhemajl Krasniqi 007
AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e
jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 30 Orizi.
31 Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.

(210) KS/M/ 2018/338
(220) 13/03/2018
(731) Calzedonia S.p.A. Via Portici
Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 25 Veshje, këpucë, kapelë.

(210) KS/M/ 2018/339
(220) 13/03/2018
(731) Calzedonia S.p.A. Via Portici
Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapun, parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, shampon; shminka, preparate për
shminkim, gjëra tualeti; ngjyra afatshkurta për flokë, ngjyra te qëndrueshme për flokë,
spërkatës flokësh, preparate për valëzim te flokëve, losione për flokë, gjel për flokë, ngjyra
flokësh; losion për trup, pudër për trup, spërkatës për trup, krem për duar dhe trup,
preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, qumësht për pastrim për qëllime tualeti;
preparate për dush për qëllime personale sanitare ose për qëllime freskimi-dozodorimi
[gjera tualeti], gjel për dush, shampo për dush me shkumë-fluska, preparate për dush jo
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mjekësore, krip për dush jo për qëllime mjekësore; preparate kundër djerse [tualeti],
dezodorante për përdorim personal; preparate te rrojës, losione për përdorim pas rroje,
sapun për rroje, gjel për rroje, shkumë për rroje; pastrues për gojë, jo për qëllime
mjekësore, spërkatës për freskimin e frymëmarrjes, shirita për freskimin e frymëmarrjes;
preparate për mbrojtje nga dielli, preparate për diellosje-rrezitje [kozmetikë], shkëlqyes te
buzëve, gjel për masazhe tjetër nga ai për përdorim ne mjekësi, transfere dekorative për
qëllime kozmetike; preparate për kujdesin e thonjve, shkëlqyes për thonj; krem për këpucë,
dyllë për këpucë, shkëlqyes për këpucë, dyllë për këpucë; preparate aromatike te ajrit,
detergjente me ngjyra tualeti, aromatizues [aromatik], thasë për aromatizimin e pëlhurave,
drunj aromatik.
18 Çanta për plazh; çanta për dokument; kuti për karta biznesi; kuti për karta [kuti për
fletore]; kuti për kartela të kreditit [kuleta]; çanta për çelesa; çanta rrobsh për udhëtim;
çanta dore; çanta rrjete për blerje; kuletat e xhepit; çanta për bartjen e foshnjave; çantë
dore; çantë shpine; çanta për shkollë; çanta për pazar; rripat e krahrorit prej lëkure; çanta
me mbajtese për bartjen e foshnjave; valixhe; çanta udhëtimi; komplet udhëtime [mallra
lëkure]; kuti të udhëtimit; kuti [bagazhet]; valigje; çanta për pazar me rrota; mbulues
ombrelle; çadra; shkop për ecje; çanta në form kutie, jo të pajisura.
24 Peshqir për plazh; pelhurë, përveç veshjeve; dorashka sportive; batanije për krevat;
mbuloja për shtrat; mbulesa shtrati; çarçaf krevati; pëlhura për përdorim të tekstilit; peshqir
fytyre të tekstilit; shamitë e tekstilit; pëlhura për perdorim shtëpiake; pëlhura të thurura;
etiketat e rrobave; rroba liri; pëlhurë e brendshme; dyshekët; rrjeta kundër mushkonjave;
perde me rrjetë; kallef për jastek; imitim i jastëkeve; mbulesa te vogla për tavoline te vogla,
jo prej letre; çarçafë [tekstile]; perde dushi të tekstilit ose të plastikës; thas të gjumit;
mbulese tavoline, jo prej letre; pëlhurë për tavolinë, jo prej letre; mbulese, jo prej letre;
peceta të tekstilit; mbulesa te ngushta tavoline; material tekstili; peshqir të tekstilit;
mbulesa (qilim) udhëtim [veshje për mbuloje].
25 Veshje, mbathje, mbulesa; ndresa te poshtme, rreshqitese, sytjena, kostime plazhi,
ndresa per plazhë, rroba te nates, pizhama, babidoll, këmisha te nates, fustana te nates;
fustana, funda, këmisha, rroba, pantolla, pantolla te shkurta, kostume, jelek, fustane;
trikotazhë, këmisha te thurura, funda te thurur, fustana te thurur; korset, ndresa te poshtme
femrash, rripa per shtengim beli, llastik çorapash, çorapë, çorapë deri ne gju te kembes,
çorapë - (veshja e hollë, e ngushtë e një gruaje, zakonisht e bërë prej najloni ose fije të tjera
të thurura, duke mbuluar këmbët); hullahope, lidhese, papuçe; veshje sportive, rroba per
larje, kapela per larje, rripa [veshje], kombinime [rroba], dorashka [veshje], dorashka, kufje
per vesh [veshje], shirita per kokë [veshje], shamia bandanas[mbulesa]; shall qafe, kollare,
shamia koke, shalla; poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se leshit me një
çarje në mes për kokën, kuleta [veshje].
35 Porosi përmes postës, shërbime me pakicë online dhe shërbime të shitjes me pakicë në
fushën e aksesorëve të modës, sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, shampo,
kozmetikë, preparate për heqjen e kozmetikes dhe tualetin, ngjyra e flokëve, ngjyrues të
flokëve, sperkates për floke; pergatitje për valezimin e flokeve, losione per floke, gjel per
floke, ngjyrues te flokeve, losion për trup, puder për trup, spray për trup, krem për duar dhe
trup; përgatitjet për kujdesin e lëkurës jo mjekësore, qumesht për qellim tualeti, përgatitjet
për dush për qëllime personale sanitare ose deodorant [tualete], gjel për dush, flluska për
dush, përgatitje jo mjekesore për dush dhe kripërat e banjës për qëllime jo mjekësore,
preparate – kundër djersës [tualete], dezodorantët për përdorim personal, preparate për
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rroje, losione për pas rroje, sapun për rroje, gjel për rruajtje, shkumë për rruajtje, pastruesit
e gojës, jo për qellime mjeksore, spraj për freskimin e frymëmarrje dhe shirita për freskimin
frymëmarrje, prepareate kundër rrezitje, preparate për rrezitje nga dielli [kozmetikë], të kuq
buzesh, gjel per masazh përveç për qëllime mjekësore dhe dekorime që vendosen për
qëllime kozmetike, preparate për kujdesin e thonjve, manikyrin e thonjve, parafin për
këpucë, ngjyrë për këpucë, krem per lustërim te këpucëve, dyll për këpucë, preparatet dhe
aromave për ajrosje, detergjentë tualeti me ngjyra, lule të thara dhe erëza [aroma], qese për
parfumimin e pelhurës dhe dru aromatik, veshje, këpucë, kapelë, veshje te brendshme, te
brendshme, rrip, çorape, sytjena, veshje për not, rroba plazhi, veshje për mbremje, pizhama,
rroba te brendshme për gra, kemisha nate dhe fustana nate, veshje, funde, këmisha,
kostume, pantallona, pantollona për bebe, xhinse, pantallona të shkurtra, bluza, xhaketa dhe
rrobë shtëpie (banjorkë), trikotazh, këmisha të thurura, funde të thurura dhe rroba të
thurura, veshje e brendshme për gra, rripa për të brendshme, llastik çorapesh, çorape,
çorape te gjata, çorape te ngushta, mbathje me këmbëza dhe çorape, pantofla, sandale,
veshje sportive, banjorkë, kapele për larje, rripa [veshje] dhe kombinime [veshje], [veshje],
dorashka, kufje për vesh [veshje], rripa për kokë [veshje], kapelë, kësulë, kapelë me strehë
[mbeshtjelles për kokë, shami [mbështjellës për qafë], shall për qafë [shalla], kollare,
mbështjelles, shami te mëdha, shalla te gjerë, poncho – kapelë e punuar nga një copë e
trashë e leckës se leshit me një çarje në mes për kokën dhe kuleta (veshje).

(210) KS/M/ 2018/340
(220) 13/03/2018
(731) Calzedonia S.p.A. Via Portici
Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapun, parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, shampon; shminka, preparate për
shminkim, gjëra tualeti; ngjyra afatshkurta për flokë, ngjyra te qëndrueshme për flokë,
spërkatës flokësh, preparate për valëzim te flokëve, losione për flokë, gjel për flokë, ngjyra
flokësh; losion për trup, pudër për trup, spërkatës për trup, krem për duar dhe trup,
preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, qumësht për pastrim për qëllime tualeti;
preparate për dush për qëllime personale sanitare ose për qëllime freskimi-dozodorimi
[gjera tualeti], gjel për dush, shampo për dush me shkumë-fluska, preparate për dush jo
mjekësore, krip për dush jo për qëllime mjekësore; preparate kundër djerse [tualeti],
dezodorante për përdorim personal; preparate te rrojës, losione për përdorim pas rroje,
sapun për rroje, gjel për rroje, shkumë për rroje; pastrues për gojë, jo për qëllime
mjekësore, spërkatës për freskimin e frymëmarrjes, shirita për freskimin e frymëmarrjes;
preparate për mbrojtje nga dielli, preparate për diellosje-rrezitje [kozmetikë], shkëlqyes te
buzëve, gjel për masazhe tjetër nga ai për përdorim ne mjekësi, transfere dekorative për
qëllime kozmetike; preparate për kujdesin e thonjve, shkëlqyes për thonj; krem për këpucë,
dyllë për këpucë, shkëlqyes për këpucë, dyllë për këpucë; preparate aromatike te ajrit,
detergjente me ngjyra tualeti, aromatizues [aromatik], thasë për aromatizimin e pëlhurave,
drunj aromatik.
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25 Veshje, mbathje, mbulesa; ndresa te poshtme, rreshqitese, sytjena, kostime plazhi,
ndresa per plazhë, rroba te nates, pizhama, babidoll, këmisha te nates, fustana te nates;
fustana, funda, këmisha, rroba, pantolla, pantolla te shkurta, kostume, jelek, fustane;
trikotazhë, këmisha te thurura, fund ate thurur, fustana te thurur; korset, ndresa te poshtme
femrash, rripa per shtengim beli, llastik çorapash, çorapë, çorapë deri ne gju te kembes,
çorapë - (veshja e hollë, e ngushtë e një gruaje, zakonisht e bërë prej najloni ose fije të tjera
të thurura, duke mbuluar këmbët) ; hullahope, lidhese, papuçe; veshje sportive, rroba per
larje, kapela per larje, rripa [veshje], kombinime [rroba], dorashka [veshje], dorashka, kufje
per vesh [veshje], shirita per kokë [veshje], shamia bandanas[mbulesa]; shall qafe, kollare,
shamia koke, shalla; poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se leshit me një
çarje në mes për kokën, kuleta [veshje].
35 Porosi përmes postës, shërbime me pakicë online dhe shërbime të shitjes me pakicë në
fushën e aksesorëve të modës, sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, shampo,
kozmetikë, preparate për heqjen e kozmetikes dhe tualetin, ngjyrat e flokëve, ngjyrues të
flokëve, sperkates për floke;pergatitje për valezimin e flokeve, losione per floke, gjel per
floke, ngjyrues te flokeve, losion për trup, puder për trup, sprej për trup, krem për duar dhe
trup;përgatitjet për kujdesin e lëkurës jo mjekësore, qumesht për qellim tualeti, përgatitjet
për dush për qëllime personale sanitare ose dezodorant [tualete], gjel për dush, flluska për
dush, përgatitje jo mjekesore për dush dhe kripërat e banjës për qëllime jo mjekësore,
preparate – kundër djersës [tualete], dezodorantët për përdorim personal, preparate për
rroje, losione për pas rrojes, sapun për rroje, xhel për rroje, shkumë për rroje, pastruesit e
gojës, jo për qellime mjeksore, spraj për freskimin e frymëmarrje dhe shirita për freskimin
frymëmarrje, prepareate kundër rrezitje, preparate për rrezitje nga dielli [kozmetikë], të kuq
buzesh, gjel per masazh përveç për qëllime mjekësore dhe dekorime që vendosen për
qëllime kozmetike, preparate për kujdesin e thonjve, manikyrin e thonjve, parafin për
këpucë, ngjyrë për këpucë, krem për lustërim te këpucëve, dyll për këpucë, preparatet dhe
aromave për ajrosje, detergjentë tualeti me ngjyra, lule të thara dhe erëza [aroma], qese për
parfumimin e pelhurës dhe dru aromatik, veshje, këpucë, kapelë, veshje te brendshme, te
brendshme, rrip, çorape, sytjena, veshje për not, rroba plazhi, veshje për mbremje, pizhama,
rroba te brendshme për gra, kemisha nate dhe fustana nate, veshje, funde, këmisha,
kostume, pantallona, pantollona për bebe, xhinse, pantallona të shkurtra, bluza, xhaketa dhe
rrobë shtëpie (banjorkë), veshje te thurura, këmisha të thurura, funde të thurura dhe rroba të
thurura, veshje e brendshme për gra, rripa për të brendshme, llastik çorapesh, çorape,
çorape te gjata, çorape te ngushta, mbathje me këmbëza dhe çorape, pantofla, sandale,
veshje sportive, banjorkë, kapele për larje, rripa [veshje] dhe kombinime [veshje], [veshje],
dorashka, kufje për vesh [veshje], rripa për kokë [veshje], kapelë, kësulë, kapelë me strehë
[mbeshtjelles për kokë, shami [mbështjellës për qafë], shall për qafë [shalla], kollare,
mbështjelles, shami te mëdha, poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se
leshit me një çarje në mes për kokën shalla te gjerë, dhe kuleta (veshje).
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(210) KS/M/ 2018/341
(220) 13/03/2018
(731) Calzedonia S.p.A. Via Portici
Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapun, parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, shampon; shminka, preparate për
shminkim, gjëra tualeti; ngjyra afatshkurta për flokë, ngjyra te qëndrueshme për flokë,
spërkatës flokësh, preparate për valëzim te flokëve, losione për flokë, gjel për flokë, ngjyra
flokësh; losion për trup, pudër për trup, spërkatës për trup, krem për duar dhe trup,
preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, qumësht për pastrim për qëllime tualeti;
preparate për dush për qëllime personale sanitare ose për qëllime freskimi-dozodorimi
[gjera tualeti], gjel për dush, shampo për dush me shkumë-fluska, preparate për dush jo
mjekësore, krip për dush jo për qëllime mjekësore; preparate kundër djerse [tualeti],
dezodorante për përdorim personal; preparate te rrojës, losione për përdorim pas rroje,
sapun për rroje, gjel për rroje, shkumë për rroje; pastrues për gojë, jo për qëllime
mjekësore, spërkatës për freskimin e frymëmarrjes, shirita për freskimin e frymëmarrjes;
preparate për mbrojtje nga dielli, preparate për diellosje-rrezitje [kozmetikë], shkëlqyes te
buzëve, gjel për masazhe tjetër nga ai për përdorim ne mjekësi, transfere dekorative për
qëllime kozmetike; preparate për kujdesin e thonjve, shkëlqyes për thonj; krem për këpucë,
dyllë për këpucë, shkëlqyes për këpucë, dyllë për këpucë; preparate aromatike te ajrit,
detergjente me ngjyra tualeti, aromatizues [aromatik], thasë për aromatizimin e pëlhurave,
drunj aromatik.
25 Veshje, mbathje, mbulesa; ndresa te poshtme, rreshqitese, sytjena, kostime plazhi,
ndresa per plazhë, rroba te nates, pizhama, babidoll, këmisha te nates, fustana te nates;
fustana, funda, këmisha, rroba, pantolla, pantolla te shkurta, kostume, jelek, fustane;
trikotazhë, këmisha te thurura, fund te thurur, fustana te thurur; korset, ndresa te poshtme
femrash, rripa per shtengim beli, llastik çorapash, çorapë, çorapë deri ne gju te kembes,
çorapë - (veshja e hollë, e ngushtë e një gruaje, zakonisht e bërë prej najloni ose fije të tjera
të thurura, duke mbuluar këmbët) ; hullahope, lidhese, papuçe; veshje sportive, rroba per
larje, kapela per larje, rripa [veshje], kombinime [rroba], dorashka [veshje], dorashka, kufje
per vesh [veshje], shirita per kokë [veshje], shamia bandanas[mbulesa]; shall qafe, kollare,
shamia koke, shalla; poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se leshit me një
çarje në mes për kokën, kuleta [veshje].
35 Porosi përmes postës, shërbime me pakicë online dhe shërbime të shitjes me pakicë në
fushën e aksesorëve të modës, sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, shampo,
kozmetikë, preparate për heqjen e kozmetikes dhe tualetin, ngjyrat e flokëve, ngjyrues të
flokëve, sperkates për floke;pergatitje për valezimin e flokeve, losione per floke, gjel per
floke, ngjyrues te flokeve, losion për trup, puder për trup, sprej për trup, krem për duar dhe
trup;përgatitjet për kujdesin e lëkurës jo mjekësore, qumesht për qellim tualeti, përgatitjet
për dush për qëllime personale sanitare ose dezodorant [tualete], gjel për dush, flluska për
dush, përgatitje jo mjekesore për dush dhe kripërat e banjës për qëllime jo mjekësore,
preparate – kundër djersës [tualete], dezodorantët për përdorim personal, preparate për
rroje, losione për pas rrojes, sapun për rroje, xhel për rroje, shkumë për rroje, pastruesit e
gojës, jo për qellime mjeksore, spraj për freskimin e frymëmarrje dhe shirita për freskimin
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frymëmarrje, prepareate kundër rrezitje, preparate për rrezitje nga dielli [kozmetikë], të kuq
buzesh, gjel per masazh përveç për qëllime mjekësore dhe dekorime që vendosen për
qëllime kozmetike, preparate për kujdesin e thonjve, manikyrin e thonjve, parafin për
këpucë, ngjyrë për këpucë, krem për lustërim te këpucëve, dyll për këpucë, preparatet dhe
aromave për ajrosje, detergjentë tualeti me ngjyra, lule të thara dhe erëza [aroma], qese për
parfumimin e pelhurës dhe dru aromatik, veshje, këpucë, kapelë, veshje te brendshme, te
brendshme, rrip, çorape, sytjena, veshje për not, rroba plazhi, veshje për mbremje, pizhama,
rroba te brendshme për gra, kemisha nate dhe fustana nate, veshje, funde, këmisha,
kostume, pantallona, pantollona për bebe, xhinse, pantallona të shkurtra, bluza, xhaketa dhe
rrobë shtëpie (banjorkë), veshje te thurura, këmisha të thurura, funde të thurura dhe rroba të
thurura, veshje e brendshme për gra, rripa për të brendshme, llastik çorapesh, çorape,
çorape te gjata, çorape te ngushta, mbathje me këmbëza dhe çorape, pantofla, sandale,
veshje sportive, banjorkë, kapele për larje, rripa [veshje] dhe kombinime [veshje], [veshje],
dorashka, kufje për vesh [veshje], rripa për kokë [veshje], kapelë, kësulë, kapelë me strehë
[mbeshtjelles për kokë, shami [mbështjellës për qafë], shall për qafë [shalla], kollare,
mbështjelles, shami te mëdha, poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se
leshit me një çarje në mes për kokën shalla te gjerë, dhe kuleta (veshje).

(210) KS/M/ 2018/342
(220) 13/03/2018
(731) LEO GROUP CO., LTD.
No.1 Leo Road, Binhai, Wenling, Zhejiang
317503, CN
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 7 Pompa ajrimi për akuariumë; Pompa [makineri]; Kositëse bari [makineri];
Kultivatorë [makineri]; Makineri që shkëpusin frutin nga kërcelli [makineri]; Makineri
bujqësore; Dinamo; Pajisje për copëtim dhe largim të mbeturiave; Pompa për instalime
ngrohëse; Pompa centrifugale; Motorino për makineri që konvertojnë forma të ndryshme
energjie në mekanike dhe për motorë me djegie të brendshme; Makineri grabujë.
11 Aparatura të marrjes së ujit; Aparatura për shtjella uji; Instalime për pastrim uji;
Aparatura për filtrim uji; Instalimi pastrimi për ujrat e zeza; Aparatura dhe makineri për
pastrim uji; Aparatura që pastrojnë vajin; Aparatura filtrimi për akuariumë; Instalime për
furnizim me ujë; Aparatura për zbutje uji; Instalime ngrohëse; Instalime ngrohëse të ujit të
ngrohtë; Instalime për shpërndarje uji; Sterilizuesa uji; Aparatura për shpërlarje.
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(210) KS/M/ 2018/343
(220) 14/03/2018
(731) Meriton Bobaj Brezovica p.n
Sterpce, KS
(591) Portokall, Kaltert

(540)

(511) 28 Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk
janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/344
(220) 14/03/2018
(731) Meriton Bobaj Brezovica p.n
Sterpce, KS

(540) SNOWJAM KOSOVA

(511) 28 Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk
janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/345
(220) 14/03/2018
(731) “FSF” SH.P.K Pashko Vasa, Nr.2-1,
Prishtinë , KS
(591) 1. C:40 M:0 Y:100 K:0
2. C:70 M:0 Y:100 K:0
(740) Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K,
përkatesisht av. Rinor Kastrati Lagjia
Veternik, EXDC 3, L/10, kati 6, nr 17
10 000 Prishtine

(540)

(511) 38 380021 transmetim televiziv kabllor
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380050 ofrimi i ndihmave përmes forumeve online
380028 ofrimi i shërbimeve online (radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit).
380005 transmetimi televiziv
380003 transmetimi përmes radios
380052 komunikimi përmes radios
41 410189 stërvitje dhe trajnime
410048 edukim dhe trajnim
410021 instruksione të gjymnastikës
410054 shërbimet e klubit shëndetësor (trajnime shëndetësore dhe palestër).
410012 edukimi fizik
410061 trajnimet praktike (demostrime)
410209 ofrimi i programeve televizive të cilat nuk mund të shkarkohen përmes shërbimeve
të video on demand

(210) KS/M/ 2018/346
(220) 14/03/2018
(731) Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1 60327 Frankfurt
am Main, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) intersec

(511) 35 Reklamim; hulumtim i marketingut ; telemarketing; konsulentë për menaxhimin
e personelit; agjenci punësimi; organizimi dhe zhvillimi i panaireve; ekspozita dhe shfaqje
të veçanta për qëllime komerciale ose për qëllime reklamuese; menaxhim biznesi,
veçanërisht në lidhje me organizimin dhe zhvillimin e panaireve tregtare, ekspozitave,
shfaqje të veçanta dhe shitjen e evenimenteve; prezantimi i kompanive të biznesit dhe
produktet e tyre dhe shërbimet, edhe nëpërmjet internetit për qëllime biznesi ; promovimi i
shitjes për të tjerët; komercializim ( promovim i shitjes); paraqitje e mallrave për qëllime
publiciteti; aranzhime komerciale dhe kontakte biznesi, edhe nëpërmjet internetit ; dhënie
me qira e hapësirës reklamuese dhe materialeve reklamues; dhënie me qira e kabinave për
ekspozita dhe për panaire; konsulentë për menaxhimin e biznesit, veçanërisht në lidhje me
organizimin dhe zhvillimin e panaireve tregtare, ekspozitave, shfaqje të veçanta dhe shitjen
e evenimenteve; përpilimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave
kompjuterike; publikimi i materialeve të shtypur(po ashtu në forme elektronike ) për
qëllime reklamimi; hulumtime rreth temave të biznesit në bazat e të dhënave kompjuterike
dhe në internet; këshilla biznesi, po ashtu edhe në internet; ofrim i informacioneve në
çështjet komerciale.
41 Edukim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; shërbime
konsulente në lidhje me edukimin dhe trajnimin; udhëzime profesionale; organizimi dhe
zhvillimi i ekspozitave dhe shfaqjeve të veçanta kulturore, arsim për qëllime mësimi;
organizimin dhe udhëheqjen e ngjarjeve mësimore, të kongreseve, seminareve,
konferencave, simpoziumeve dhe punëtorive (edukim); aranzhimin dhe udhëheqjen e
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kolokviumeve; paraqitje e shfaqjeve; aranzhim i shfaqjeve argëtuese; aranzhimin dhe
udhëheqje të topave; aranzhimin dhe udhëheqje të garave ( edukim dhe argëtim); prezantim
i shfaqje drejt për drejt; shfaqje muzikore (orkestër); shërbimet e planifikimit të festave
(argëtim); ofrim i publicitetit në formë elektronike online (në internet),që nuk mund të
shkarkohen; publikimi i materialeve të shtypur(po ashtu në forme elektronike ), përveç për
qëllime reklamuese; publikimi revistave dhe librave në formë elektronike, po ashtu edhe në
internet; ofrim i shërbimeve të lojërave online (në internet) prej rrjetit të kompjuterëve;
agjenci e shërbimeve për rezervimin e vendeve dhe biletave për ngjarjet argëtuese, po ashtu
edhe nëpër mjet internetit

(210) KS/M/ 2018/347
(220) 14/03/2018
(731) " INDRIT " SH.P.K
Vlore Lagjia Rilindja, Rruga Misto Mele,
Objekt Nr.1390, kati 1, Vlore, AL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ULEA

(511) 11 Pajisje për ndriçim, ngrohje, gatim, frigorifer, tharje, ventilim, pajisje për
sterilizim uji dhe ngrohje uji me qellim sanitar.

(210) KS/M/ 2018/348
(220) 14/03/2018
(731) " INDRIT " SH.P.K
Vlore Lagjia Rilindja, Rruga Misto Mele,
Objekt Nr.1390, kati 1, Vlore, AL
(591) E gjelbër, e kaltër dhe qielli
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 11 Pajisje për ndriçim, ngrohje, gatim, frigorifer, tharje, ventilim, pajisje për
sterilizim uji dhe ngrohje uji me qellim sanitar.
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(210) KS/M/ 2018/349
(220) 14/03/2018
(731) EDUARD PODA ID: G807020590
Rruga Reshit Collaku, P. 38, H. 2, ap. 12,
njësia 10, Tiranë, AL
(591) Zi, portokalli-kuq
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, kafe e përpunuar, kafe e pjekur dhe e papjekur, përgjithësisht te gjitha llojet
e kafes, kafe artificiale, sheqer për kafe dhe i paketuar, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca,
sago (miell palme), pije qe përmbajnë kafe ose kakao; miell dhe produkte drithërash, buke,
keke, piza, makarona, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, miell për pjekje;
kripe, mustardë; majoneze, vanilje, uthull, salca (me erëza); erëza, akull.
43 Shërbime baresh, restorantesh dhe kafeneve.

(210) KS/M/ 2018/350
(220) 15/03/2018
(731) Dëshir Berisha Arsim Berisha p.n,
20,000 Prizren, KS
(591) E zezë, ngjyrë ari
(740) VALMIR BERISHA
Arsim Berisha p.n, 20,000 Prizren

(540)

(511) 45 Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe
individëve;shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të
individëve
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(210) KS/M/ 2018/351
(220) 15/03/2018
(300) 30 2017 109 902.2/03 29/09/2017
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) COLOR NIQUE

(511) 3 Ngjitësa për fiksim të flokëve falso; Ngjitësa për fiksim të qerpikëve, fokëve dhe
thonjve fals; Bojë për mjekër; Përgatitje zbardhimi dhe substanca të tjera për përdorim në
lavanderi; Përgatitje zbardhimi [çngjyruesa] për qëllime kozmetike; Përgatitje për pastrim,
shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Ngjyruesa për qëllime tualeti; Përgatitje për heqje boje;
Heqësa të ngjyrës së flokëve; Çgjyruesa flokësh; Bojra kozmetike; Produkte kozmetike për
përdorim në flokë; Përgatitje kozmetike për kujdes të flokut; Përgatitje kozmetike për
kujdes të lëkurës; Produkte kozmetike; Produkte kozmetike zbukurues; Pasta dhëmbësh;
Bojra flokësh; Vajra eterialë; Bojë për vetulla në formë të lapsave dhe pluhurave; Kremra
për flok; Përgatitje për zbardhim floku; Përgatitje për kujdes dhe pastrim të flokut;
Përgatitje dhe trajtime për flok; Përgatitje ngjyruese për flokë; Produkte për çelje ngjyre
floku; Locionë për flok; Mekëtuesa për flok; Kremra për heqje qimesh; Shampo; Shampo
dhe kondicionues floku; Spraj për flok; Përgatitje për drejtim floku; Xhelra për stilim;
Përgatitje për trajtim floku; Këna [ngjyrues kozmetikë]; Përgatitje për makjazh; Përgatitje
jo-mjeksore për kujdes të flokut; Parfumë; Locionë për flokë; Përgatitje për stilim floku;
Sapunë;
8 Vegla dhe pajisje dore [që operojnë me dorë]; Komplet thikash; Armë brezi, të tjera nga
armët e zjarrit; Brisqe; Qethësa elektrikë dhe jo-elektrikë për përdorim personal; Hekura
elektrikë për të bërë kaçurrela; Drejtuesa elektrikë floku; Qethësa elektrikë për flok; Hekura
elektrikë për drejtim floku; Gërshërë për prerje flokësh; Piskatore për heqje qimesh;
Qethësa mjekre; Sete manikyri, elektrikë; Lima [vegla]; Pajisje dore për bërje flokësh
kaçurrela (jo-elektrikë); Sete manikyri; Lima zmerilimi; Lima për thonj, elektrikë; Gërshërë
për thonj; Prerëse thonjsh; Heqëse thonjsh, që operojnë me dorë; Sete pedikyri; Piskatore;
Pajisje depilimi, elektrike dhe jo-elektrike; Takëme për rruajtje;
11 Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim;
Avulluesa; Kapuç për tharje floku; Ngrohësa shtrati; Aparatura për nxirrje [shtretër për
nxirrje si nga dielli]; Instalime për gjenerim avulli; Larguesa rrudhash nëpërmjet avullit;
Aparatura dezinfektimi; Makineri shpërndarëse dezinfektatësh për tualete; Aparatura për
largimin e erës së keqe, jo për përdorim personal; Aparatura distilimi; Freskore elektrike
për përdorim personal; Çajnikë, elektrikë; Abazhurë tavolinë me formë të rrumbullakët;
Ngrohësa këmbësh, elektrikë ose jo-elektrikë; Aparatura avulli për fytyrë [sauna]; Tharëse
flokësh; Aparatura për tharje duarsh për banjo; Aparatura ajri të nxehtë; Batanije, elektrike,
jo për qëllime mjeksore; Furra me ajër të nxehtë; Aparatura për largimin e erës së keqe të
ajrit; Aparatura për pastrim ajri; Tharëse ajri; Instalime të banjës me sauna; Llampa me
rreze ultravjollcë, jo për qëllime mjeksore; Qese sterilizimi njëpërdorimshme; Ajruesa
rakorderish; Aparatura ngrohje; Jastëkë që ruajnë nxehtësinë, jo për qëllime mjeksore;
21 Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; Krëhëra dhe sfungjerë; Furça; Materiale për të
bërë furça; Artikuj për pastrim; Lesh çeliku; Qelq, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar,
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përjashtuar qelqin për ndërtim; Krëhëra floku elektrikë; Furça flokësh elektrike të
rrotullueshme; Furça flokësh të ngrohura në mënyrë elektrike; Flokë për furça; Shishe për
aplikim të bojës së flokëve; Krëhëra për flok; Tasa për ngjyrosje flokësh; Furça për
ngjyrosje flokësh; Furça për vetulla; Furça tualeti; Furça elektrike, përjashtuar pjesët e
makinerisë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Mbajtëse peshqiri; Unaza për peshqirë;
Krëhër me dhëmbë të mëdha për flokë; Këllëf për krëhëra; Pasjije për kozmetikë;
Aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe gomave; Furça thonjsh; Sprucatorë parfumi;
Aparatura dhe makineri për shkëlqim, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; Kuti pudre; Pufka
pudre; Furça rruajtje; Mbajtëse për furça rruajtje; Djegësa që lëshojnë erë të mirë; Kuti për
sapunë; Mbajtëse sapuni; Pjata; Makineri shpërndarëse sapuni; Pajisje tualeti; Mbajtëse
letre tualeti; Makineri shpërndarëse letre tualeti; Sfungjerë tualeti; Dërrasa për larje; Vaska;
Furça dhëmbësh; Fill dentar për qëllime dentare; Kruarse dhëmbësh; Mbajtëse për kruarse
dhëmbësh;
26 Dantellë;Qëndisje;Fjongo dhe kordonë;Kopsa;Gremça dhe syçka;Gjilpëra me
kokë;Lule artificiale;Fletë alumini për zbukurim të flokëve;Artikuj zbukurimi për
flokë;Pajisje elektrike për bërje kaçurrela të flokut;Biguti elektrike;Fjongo për
flokë;Mbërthecka për flokë;Kapuçë për ngjyrosje flokësh;Fletë të holla për lyerje
flokësh;Bigudi jo-elektrike;Letra për bërje flokësh kaçurrela;Fjongo elastike për
flokë;Zgjatime flokësh;Përdredhëse flokësh [aksesorë flokësh]

(210) KS/M/ 2018/352
(220) 16/03/2018
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë vjollce,ngjyrë e kuqe, ngjyrë e
verdhë, ngjyrë e gjelbër , ngjyrë e kaltërt
dhe ngjyrë kafe.
(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/ 2018/353
(220) 16/03/2018
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e kuqe, ngjyrë e verdhë dhe
ngjyrë e kaltërt.
(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/ 2018/354
(220) 16/03/2018
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e kuqe dhe ngjyrë 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.
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(210) KS/M/ 2018/355
(220) 16/03/2018
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e kuqe, ngjyrë e verdhë,ngjyrë
e kaltër, ngjyrë kafe dhe ngjyrë 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/ 2018/356
(220) 16/03/2018
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e kuqe, ngjyrë e verdhë, ngjyrë
portokalli ngjyrë e zezë dhe ngjyrë 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.
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(210) KS/M/ 2018/357
(220) 16/03/2018
(731) Ngjyrë e kaltër dhe ngjyrë e bardhë.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e kaltër dhe ngjyrë 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/ 2018/358
(220) 16/03/2018
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e bardhë,
ngjyrë e verdhë , ngjyrë kafe dhe ngjyrë 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/ 2018/359
(220) 16/03/2018
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e verdhë, ngjyrë e kaltër,
ngjyrë e kuqe dhe ngjyrë 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/ 2018/360
(220) 16/03/2018
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë kafe, ngjyrë e verdhë, ngjyrë e
kaltërt, ngjyrë e kuqe dhe ngjyrë 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/ 2018/382
(220) 27/03/2018
(300) 87652163 19/10/2017 US
(731) Colgate-Palmolive Company
A Delaware Corporation 300 Park Avenue
New York, N.Y. 10022, US
(591) E kuqe, e bardhë
(740) Nora Makolli – SDP KOSOVE LLC

(540)

(511) 3 Produkte dhe shërbime: “Pasta dhëmbësh dhe shpërlarës të gojës, zbardhues
kozmetikë”
21 Produkte dhe shërbime: “Furça dhëmbësh, pastrues interdental, pastrues dhëmbësh”.

(210) KS/M/ 2018/383
(220) 28/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Gjelbërt, E bardhë, E Zezë, E Kftë,
E Kalter, dhe Vjollce.

(540)

(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm,shërbime
rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose
komisionerëve;strehim për kafshët,shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel
nga ana e agjentëve ose komisionerëve të
udhëtimit;Hotele;Motele;Lokale;Kafene;Pensione;Restorante;Restorante me vetëshërbim;Rezervime akomodimi;Sigurimi i ambjenteve të terrenit për kampingje;Shërbime
baresh;Shtëpi turizmi, Salla dasmash.
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(210) KS/M/ 2018/384
(220) 28/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E bardhë, E Zezë dhe Vjollce.

(540)

(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm,shërbime
rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose
komisionerëve;strehim për kafshët,shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel
nga ana e agjentëve ose komisionerëve të
udhëtimit;Hotele;Motele;Lokale;Kafene;Pensione;Restorante,Restorante me vetëshërbim,Rezervime akomodimi;Sigurimi i ambjenteve të terrenit për kampingje,Shërbime
baresh,Shtëpi turizmi, Salla dasmash.

(210) KS/M/ 2018/385
(220) 28/03/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E bardhë, E Zezë.

(540) Morea Construction

(511) 37 Ndërtimin e ndërtesave, Ndërtimtari; riparimi, shërbimet e instalimit, nen klasat
B0043 Mbikqyrja e ndertimit te ndertesave. C0106 Ndertimi, C0107 Konsullta Ndertimi,
C0109 Paisje Ndertimi (me qira), C0110 Informata te ndertimit,H0004 ndertimin e
limaneve porteve,P0043 Ndertimin e Tubacioneve dhe mirmbatjen,W0002 Ndertimi i
depove dhe riparimi, U0003 Ndertimet nenujore.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm,shërbime
rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose
komisionerëve; strehim për kafshët,shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel
nga ana e agjentëve ose komisionerëve të udhëtimit; Hotele; Motele; Lokale; Kafene;
Pensione; Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Rezervime akomodimi; Sigurimi i
ambjenteve të terrenit për kampingje; Shërbime baresh; Shtëpi turizmi, Salla dasmash.
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(210) KS/M/ 2018/386
(220) 28/03/2018
(731) Godfrey Phillips India Limited,
a company registered in India 49,
Community Centre, Friends Colony, New
Delhi 110025, IN
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) STELLAR

(511) 34 cigare, duhan i papërpunuar ose i përpunuar dhe artikuj të duhanpirësve të
përfshira në klasën 34.

(210) KS/M/ 2018/387
(220) 28/03/2018
(300) 201733791 28/09/2017 UK
(731) Nicoventures Holdings 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) VUSE

(511) 34 Cigare elektronike;gëzhojë për cigare elektronike;lëngje për cigare
elektronike;cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit;zëvendësuesit e
duhanit;cigare;duhan;produktet e duhanit;çantë të cigareve;kuti të cigareve.

(210) KS/M/ 2018/388
(220) 29/03/2018
(731) Actelion Pharmaceuticals Ltd
Gewerbestrasse 16 CH-4123 Allschwil, CH
(740) Xhemajl Krasniqi 007
AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e
jugut L 9/5, Prishtinë

(540) OPSYNVI

(511) 5 Preparate farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2018/389
(220) 29/03/2018
(731) Actelion Pharmaceuticals Ltd
Gewerbestrasse 16 CH-4123 Allschwil, CH
(740) Xhemajl Krasniqi 007
AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e
jugut L 9/5, Prishtinë

(540) GOVANCI

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2018/390
(220) 29/03/2018
(731) Architecture for Humans LLC
Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë, KS
(740) Rron Beqiri Rexhep Mala 28A,
10000, Prishtinë

(540)

(511) 20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje
ose transport;kocka të pa punuara ose gjysëm të punuar, bri, balenë ose nënën e
perlë;predha;Meerschaum;qelibar i verdhë.
37 Konstruksione ndërtimi;riparimi;shërbime instalimi.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që katë bëjë me
to; analiza industrial dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi I harduerëve
dhe softuerëve kompjuterikë.

(210) KS/M/ 2018/391
(220) 29/03/2018
(731) Architecture for Humans LLC
Rexhep Mala 28A, 10000, Prishtinë, KS
(740) Rron Beqiri Rexhep Mala 28A,
10000, Prishtinë

(540)
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(511) 20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose
transport;kocka të pa punuara ose gjysëm të punuar, bri, balenë ose nënën e
perlë;predha;Meerschaum;qelibar i verdhë.
37 Konstruksione ndërtimi; riparimi; shërbime instalimi.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që katë bëjë me to;
analiza industrial dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi I harduerëve dhe
softuerëve kompjuterikë.

(210) KS/M/ 2018/394
(220) 30/03/2018
(731) Mentor Lutolli “TRENDI GROUP”
SH.P.K. RR. BESA BESË PN, FUSHË
KOSOVË, KS

(540) trendi

(511) 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);etj.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre etj.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm etj.

(210) KS/M/ 2018/395
(220) 30/03/2018
(731) Mentor Lutolli “TRENDI GROUP”
SH.P.K. RR. BESA BESË PN, FUSHË
KOSOVË, KS
(591) E ZEZË, E BARDHË, E KAFT

(540)

(511) 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);etj.
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35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre etj.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm etj.

(210) KS/M/ 2018/396
(220) 30/03/2018
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5 Koprivnica, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.21/9, Prishtinë

(540) BELEPTIC

(511) 5 produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/397
(220) 30/03/2018
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5 Koprivnica, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi " -Alko Impex Obj.21/9, Prishtinë

(540) ABUXAR

(511) 5 produkte farmaceutike me veprim në sistemin kockor – muskulor, përveç
produkteve
farmaceutike për shërimin e pacientëve të mvarun nga drogat.

(210) KS/M/ 2018/398
(220) 30/03/2018
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

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

(210) KS/M/ 2018/399
(220) 30/03/2018
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për
incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e
tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi
ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e
zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet
plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
38 Telekomunikacione.
41 Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore.
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(210) KS/M/ 2018/400
(220) 30/03/2018
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

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

(210) KS/M/ 2018/401
(220) 30/03/2018
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

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

(210) KS/M/ 2018/402
(220) 30/03/2018
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

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

160

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2018/403
(220) 30/03/2018
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

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

(210) KS/M/ 2018/404
(220) 30/03/2018
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

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

(210) KS/M/ 2018/405
(220) 30/03/2018
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për
incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e
tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi
ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e
zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet
plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
38 Telekomunikacione.
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.
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(210) KS/M/ 2018/406
(220) 03/04/2018
(731) Durim Bunjaku Fsh Velikncë-Gjilan,
KS
(591) Ngjyre Vjollce, Hiri, E zezë

(540)

(511) 3 Kozmetikë jo të mjekësisë dhe përgatitjet për higjienë; dentifrices jo-mjekësore;
parfume, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në
lavanderi; pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese.
18 Lëkura dhe emitimet e lëkurës;valixhe dhe çanta mbartëse; cadra dhe; shkopinj në
këmbë; brushat, dhe veshje për kafshët.
25 Veshje, këpucë, kapelë.
28 Lojëra, lodra per femije; aparate për video lojë; artikuj gjimnastikor dhe sportiv;
dekorata për pemët e Krishtlindjeve.
35 Marketing;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës.

(210) KS/M/ 2018/407
(220) 03/04/2018
(731) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1
01301 VANTAA, FI
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PRESTO

(511) 2 Mbushësit ( substanca për mbushje të zbrazëtirave)

(210) KS/M/ 2018/408
(220) 03/04/2018
(731) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1
01301 VANTAA, FI
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TEMA

(511) 2 Ngjyra, llak; konservuesit kundër ndryshkut dhe kundër prishjes se drurit;ngjyrues.
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(210) KS/M/ 2018/409
(220) 03/04/2018
(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 L 9/5,
Prishtinë

(540) TALFREZAN

(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/ 2018/410
(220) 03/04/2018
(731) C.C.M. 182, 188 avenue Paul Vaillant
Couturier, 93120 La Courneuve, FR
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) DAVID JONES

(511) 18 Produkte dhe shërbime: “Mallra nga lëkura; çanta; valixhe; koferë; çanta
udhëtimi; çanta; çanta të të gjitha stileve (çanta dore, çanta shpine, çanta krahu, çanta
shkollore, çanta shpine për shkollë, çanta për burra, çanta plazhi, çanta për veshje për
udhëtime); artikuj të vegjël të lëkurës (çanta dore, kuleta xhepi, kuleta të vogla për çeqe);
mbajtëse të qelësave; valixhe prej lëkure, imitime të lëkurës, tekstilit, plastikës dhe
materialit bimor; lëkura të kafshëve; çadra, çadra dielli dhe kavanoza; kamgjikë dhe saraç;
çanta sportive; çanta e mbrëmjes; çanta shpine; çanta për lojë; çanta për laptop; mbajtëse
për gjëra të vogla; valixhe; valixhe me rrota; mbajtëse të kartelave; kuleta; kuleta të vogla
për çeqe; mbajtëse për pasaporta; çanta shoqëruese të udhëtimit; mbajtëse për fatura; çanta
për fundjavë; çanta shkollore me rrota; çanta me rrip; çanta për pazar”.
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(210) KS/M/ 2018/411
(220) 04/04/2018
(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) IPTIMYZE

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve të
mushkërive, sëmundjeve të sistemit nervor qendror, sëmundjeve të sistemit nervor
periferik, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastrointestinale,
sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve
onkologjike, sëmundjeve të syve, sëmundjeve respiratore, ulcera e gishtërinjve (digjital
ulcers) dhe sëmundjet cerebralovaskulare;vaksina;anksiolitikë;barëra antialergjike;barëra
anti-infektive.

(210) KS/M/ 2018/412
(220) 04/04/2018
(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) AMPONEA

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve të
mushkërive, sëmundjeve të sistemit nervor qendror, sëmundjeve të sistemit nervor
periferik, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastrointestinale,
sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve
onkologjike, sëmundjeve të syve, sëmundjeve respiratore, ulcera e gishtërinjve (digjital
ulcers) dhe sëmundjet cerebralovaskulare;vaksina;anksiolitikë;barëra antialergjike;barëra
anti-infektive.
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(210) KS/M/ 2018/413
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
Nr 2, Prishtine Kosovë, KS
(591) E bardhe, e gjelber, e verdhe dhe e
kuqe

(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).

(210) KS/M/ 2018/414
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
,Nr 2, Prishtine Kosovë, KS
(591) E bardhe, e kuqe, rose dhe e kalter

(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.
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).

(210) KS/M/ 2018/415
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
Nr.2, Prishtine Kosovë, KS
(591) E bardhe, e kalter, e gjelber dhe
vjollce

(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).
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(210) KS/M/ 2018/416
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr.2 Prishtine Kosovë, KS
(591) E bardhe, e kalter, e kafte dhe e kuqe.

(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).

(210) KS/M/ 2018/417
(540)
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr 2, Prishtine Kosovë, KS
(591) E bardhe, e kalter, e gjelber dhe kreme
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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.
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).

(210) KS/M/ 2018/418
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr 2, Prishtine Kosovë, KS
(591) E bardhe, e kalter dhe e gjelbert

(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.
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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).

(210) KS/M/ 2018/419
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr 2, Prishtine Kosovë, KS
(591) E bardhe, e kaltert, e verdhe dhe
vjollce

(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).
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(210) KS/M/ 2018/420
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
Nr 2, Prishtine Kosovë, KS
(591) E bardhe, e kaltert, e verdhe

(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).
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(210) KS/M/ 2018/421
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
Nr 2, Prishtine Kosovë, KS
(591) E bardhe, vjollce dhe pembe

(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).

(210) KS/M/ 2018/422
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr 2, Prishtine, KS
(591) E bardhe, e verdhe, e kuqe dhe kreme

(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.
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).

(210) KS/M/ 2018/424
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr.2, Prishtine , KS
(591) E bardhe, e kuqe, e verdhe dhe pembe

(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).
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(210) KS/M/ 2018/425
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr.2, Prishtine , KS
(591) E bardhe, e kuqe, e verdhe 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).

174

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2018/426
(220) 04/04/2018
(731) “ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr.2, Prishtine , KS
(591) E bardhe, e kuqe, e verdhe dhe gjerber

(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).

(210) KS/M/ 2018/427
(220) 04/04/2018
(731) SANOFI 54, rue La Boétie - 75008
PARIS, FR
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) ZYNQUISTA

(511) 5 Produkte dhe shërbime: “Preparate anti-diabetike”.
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(210) KS/M/ 2018/428
(220) 04/04/2018
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) IPOD TOUCH

(511) 9 Produkte dhe shërbime: “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, 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 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
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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 mobile, 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.”

(210) KS/M/ 2018/429
(220) 04/04/2018
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Kompjuterë;harduer kompjuteri;harduer për rrjete kompjuterike;pajisje periferike
kompjuterike;harduer kompjuteri dhe softuer kompjuteri për riprodukimin, përpunimin dhe
shfaqjen e përmbajtjes audio, video si dhe asaj multimediale;harduer dhe softuer kompjuteri
për kontrollimin e operimit të pajisjeve audio dhe video si dhe për shikimin, kërkimin
dhe/apo riprodukimin e përmbajtjes audio, video, të imazheve si dhe përmbajtjes tjetër
multimediale;softuer kompjuterik për shkarkimin, transmetimin, pranimin, nxjerrjen,
kodimin, dekodimin, shfaqjen, riprodukimin, ruajtjen, manipulimin, rishikimin dhe
organizimin e teksteve, të dhënave, imazheve, audio fajllave, video fajllave, lojrave
elektronike dhe mediave dixhitale;softuer kompjuteri që u mundëson përdoruesve të
programojnë, shpërndajnë, transmetojnë dhe pranojnë përmbajtje audio, video, imazhe,
tekste dhe përmbajtje tjetër multimediale përmes rrjeteve të komunikimit;softuer
kompjuteri për identifikimin, lokalizimin, grupimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e të
dhënave dhe lidhjeve mes kompjuterëve dhe pajisjeve elektronike që janë të lidhura me
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rrjete të komunikimit elektronik;audio aparate për riprodukim dhe transmetim;sisteme teatri
shtëpiake që përbëhen nga audio altoparlant stereo, audio dhe video pranues, dhe audio si
dhe video media pllejerë;stereo përforcues dhe audio stacione për bazën e altoparlantëve të
zërit;audio altoparlantë;pranues audio, video dhe të mediave dixhitale;audio dhe video
transmetues;mikserë (pajisje miksimi) për audio, video dhe dixhitale audio dhe
video;përforcues zëri;aparate (pllejerë) për riprodukimin e MP3 dhe formateve tjera audio
dixhitale;pllejerë audio dixhital;pllejerë video dixhital;radio, kuti instalimi për televizione.”

(210) KS/M/ 2018/430
(220) 04/04/2018
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për transmetimin, transmetimin e pandërprerë, pranimin,
riprodukimin, ruting (drejtimin) dhe ruajtjen e përmbajtjes audio, video, të imazheve si dhe
përmbajtjes multimediale.”

(210) KS/M/ 2018/431
(220) 04/04/2018
(731) GreenSteam Sh.p.k
Magjistralja Prishtinë-Gjilan Km.4, KS
(591) Bardhë : C0/ M0 / Y0 / K0
Marinë: C93 / M77 / Y52 / K64
Gjelbër: C35 / M0 / Y100 / K0
(740) Valon Fetahu, Lagjja LogretaVeternik

(540)

(511) 3 Përgatitje për pastrim zbardhues dhe substanca të tjera për përdorimin e lavandez;
pastrim lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun; parfyme; vajra esenciale kozmetike
jo mjekësesore; krema të flokëve jo mjekësore; pastë jo mjekësore.
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4 Vajra dhe yndyra industrial; lubrifikant; thithjen e pluhurit; përbërje të lëngshme dhe të
ngurta, karburant- lëndë djegëse (duke perfshirë frymën motorike); ndriçues; qirinj dhe fitil
për ndriçim.
7 Makinat dhe mjetet e makinës; makina dhe motor (me përjashtim të mjeteve tokësore);
lidhje e makinave të komponentëve të transmisionit (me përjashtim të mjeteve tokësore);
pajisje bujqësore të ndryshme nga ato me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike
shitëse.
11 Aparat për ndriçim ngrohje; gjenerim të avullit; gatim; ftohje; tharrje; ventilim;
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
12 Automjetet; aparate për bartje nga toka; ajri apo uji
27 Qilima; qilim; material mbrojtës dhe material për mjetet; linoleum dhe materiale të tjera
për mbulimin e dyshemeve ekzistuese; tapet murri (jo tekstil)
37 Ndërtim ndërtesave;riparim;shërbimet e instalimit

(210) KS/M/ 2018/432
(220) 04/04/2018
(731) GreenSteam Sh.p.k
Magjistralja Prishtinë-Gjilan Km.4, KS
(591) Marinë: C93 / M77 / Y52 / K64
Gjelbër: C35 / M0 / Y100 / K0
Bardhë : C0/ M0 / Y0 / K0
(740) Valon Fetahu, Lagjja LogretaVeternik

(540)

(511) 3 Përgatitje për pastrim zbardhues dhe substanca të tjera për përdorimin e lavandez;
pastrim lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun; parfyme; vajra esenciale kozmetike
jo mjekësesore; krema të flokëve jo mjekësore; pastë jo mjekësore.
4 Vajra dhe yndyra industrial; lubrifikant; thithjen e pluhurit; përbërje të lëngshme dhe të
ngurta, karburant- lëndë djegëse (duke perfshirë frymën motorike); ndriçues; qirinj dhe fitil
për ndriçim.
7 Makinat dhe mjetet e makinës; makina dhe motor (me përjashtim të mjeteve tokësore);
lidhje e makinave të komponentëve të transmisionit (me përjashtim të mjeteve tokësore);
pajisje bujqësore të ndryshme nga ato me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike
shitëse.
11 Aparat për ndriçim ngrohje; gjenerim të avullit; gatim; ftohje; tharrje; ventilim;
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
12 Automjetet; aparate për bartje nga toka; ajri apo uji
27 Qilima; qilim; material mbrojtës dhe material për mjetet; linoleum dhe materiale të tjera
për mbulimin e dyshemeve ekzistuese; tapet murri (jo tekstil)
37 Ndërtim ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit
179

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2018/433
(220) 04/04/2018
(300) 017291543 05/10/2017 CZ
(731) Jan Becher - Karlovarska Becherovka,
a.s. T.G. Masaryka 282/57 CZ-360 01
Karlovy Vary, CZ
(591) E kaltër, e gjelbër, e kuqe, e verdhë, e
bardhë e zezë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 33 Pije alkoolike (përpos birrave).

(210) KS/M/ 2018/434
(220) 04/04/2018
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

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

(210) KS/M/ 2018/437
(220) 05/04/2018
(731) Asustek Computer Incorporation
4F, NO. 150, LI-TE RD., PEI TOU,
TAIPEI, TW
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) AREZ

(511) 9 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi;funksione zyre.

(210) KS/M/ 2018/438
(220) 05/04/2018
(300) 87661947 24/10/2017 US
(731) The Gillette Company LLC
One Gillette Park Boston Massachusetts
02127, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 3 Preparate per rruajtje, domethënë, kremrat e rruajtjes, xhelet për rruajtjes, losionet
për rruajtje, vajrat për rruajtje dhe shkumat e rruajtjes.

(210) KS/M/ 2018/439
(220) 05/04/2018
(300) 017313677 11/10/2017 DE
(731) Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn, DE
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) PRAESENSA

(511) 9 Sisteme të adresave publike, që përmbajnë aparatura të kontrollit, transmisionit,
regjistrimit, riprodhimit dhe amplifikimit (zmadhimit) të zërit.
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(210) KS/M/ 2018/440
(220) 05/04/2018
(731) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d.,
Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo
mesto, SI
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) ULCAMED

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2018/441
(220) 05/04/2018
(731) INVENTIO AG Postfach 6052
Hergiswill, CH
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) SCHINDLER

(511) 9 Aparate elektrike dhe elektronike për matje, shqyrtim, kontrollim dhe rregullim
(për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë) për ashensorë, shkallë lëvizëse, vendkalime
lëvizëse dhe instalime tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, si dhe programe të
ruajtura kompjuterike të lidhura dhe softuer kompjuterik; aparate kontrolluese elektrike dhe
elektronike për ashensorë me kontrollim të thirrjes së destinimit; kontrolle elektronike dhe
programe kompjuterike të lidhura me to për monitorimin, kontrollimin dhe rregullimin e
operimit të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse si dhe instalimeve tjera
bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, instalime ndërteshash dhe sisteme për
kontrollimin e qasjes; kontrolle elektronike dhe softuere kompjuterike të lidhura me to për
monitorimin, kontrollimin dhe rregullimin e qasjes në anije, ndërtesa, terrene të rrethuara,
zona të ndaluara brenda ndërtesave dhe anijeve, ashensorëve, shkallëve lëvizëse,
vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta;
kontrolle elektronike dhe softuer kompjuterik të lidhur me to për monitorimin, kontrollimin
dhe rregullimin e sistemeve të udhëzimit dhe sistemeve të navigimit; aparate monitorimi
nga distanca për monitorimin e operimit të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve
lëvizëse, si dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, instalimeve të
ndërtësave, sistemeve të kontrollimit të qasjes, sistemeve të udhëzimit, sistemeve të
navigimit, aparateve mbyllëse, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime, barrierave
trekëmbëshe, barrierave dhe dyerve; aparate monitorimi nga distance për monitorimin e
aktiviteteve njerëzorë në ashensorë, anije, ndërtesa dhe objekte publike, posaçërisht video
monitorë, aparate video monitoruese elektrike dhe elektronike, kamera, sensorë, detektorë
të lëvizjeve, barriera drite dhe detektorë rrezatimi me rreze të kuqe (infra të kuqe); aparate
kontrolli nga distanca për kontrollimin e operimit të ashensorëve, shkallëëve lëvizëse,
vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta si
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dhe qasjes në to si dhe në ndërtesa, anije, zona të rrethuara dhe zona të ndaluara brenda
ndërtesave dhe anijeve; aparate kontrolli nga distanca dhe softuer të lidhur me to për
kontrollimin e ndriçimit; aparate kontrolli nga distanca dhe softuer të lidhur me to për
kontrollimin e ngrohjes, ventilimit, kondicionimit të ajrit dhe instalimeve të alarmeve
kundër zjarrit; panele kontrolli; indikatorë katesh; panele për dysheme; panele për korniza
ashensorësh; projeksione dhe ekrane plasma TFT, LCD, LED dhe OLED; monitorë
kompjuterash; monitore televizionesh; monitore me ekrane të ndjeshëm në prekje; panele
ekranesh elektronike; monitorë kompjuterash, monitorë me ekrane të ndjeshëm me prekje,
monitorë televizionesh dhe aparate projektimi për ndërveprim me përdorues të ashensorëve,
shkallëve lëvizëse dhe vendkalimeve lëvizëse; altoparlanta; ekrane LED; drita
paralajmëruese të urgjencave; zile paralajmëruese; transmetues të sinjalit elektromagnetik;
aparate alarmi, gjegjësisht alarame në rast zjarri, alarame kundër grabitjes, alarame kundër
hajnave, alarme uji, alarme rreziku, alarme të lëvizjes, alarme të thirrjeve urgjente, alarame
të keqpërdorimit dhe ndërhyrjes; aparate për përpunimin e të dhënave për pranimin,
incizimin, transmetimin, përpunimin, konvertimin, prodhimin dhe riprodukimin e të
dhënave të të folurit, të dhënave audio, të dhënave video, vizatimeve, imazheve dhe
sinjaleve në lidhje me dizajnimin, instalimin, mirëmbajtjen, riparimin, rindërtimin e plotë
dhe modernizimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve
tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, sistemeve për kontrollimin e qasjes,
sistemeve të udhëzimit, sistemeve të navigimit, aparateve të mbylljes, dyerve, pengesave
rrotulluese në vendkalime, barrierave trekëmbëshe, barrierave dhe dyerve; sisteme
elektronike udhëzimi për drejtim të itinerarit të përdoruesve dhe trafikut të përdoruesve;
sisteme elektronike të navigimit, posaçërisht GPS, Bluetooth, ËiFi dhe sisteme navigimi të
bazuar rrjet mobil dhe valë radio; sisteme elektronike të kontrollit të qasjes, sisteme
idenfitikimi me radio frekuenca dhe komponente për to, posaçërisht antena, çipa të
memories dhe lexues për kartela RFID cards, Bluetooth dhe komunikimin me fushë të afërt
(NFC); etiketa dhe kartela me identifikim me radio frekuenca (RFID); etiketa dhe kartela
NFC; lexues për kartela identifikimi të koduara, kartela çelës të koduara, kartela me çipa të
koduara dhe etiketa të koduara; kartela identifikimi të koduara; kartela çelës të koduara;
kartela me çipa të koduara; etiketa të koduara; lexues për kode optike; aparate për njohje
biometrike, posaçërisht aparatre për njohjen e fytyrës, zërit, irisit, shenjave të gishtave dhe
duarve; telefona mobil; smartfona; sisteme portative kompjuterike (pajisje që mund të
vishen) të lidhura për trup të përdoruesit gjatë përdorimit të tyre, gjegjësisht ora të mençura,
syze, artikujt të veshjes dhe shirita për dorë; produkte të realitetit të zmadhuar dhe realitetit
virtual, gjegjësisht syze 3D, kufje, altoparlante, syze me rrjet me të dhëna (ekrane që
montohen në kokë, HMD), dorëza me rrjet me të dhëna, ekrane stereoskopike 3D, skener
3D, kamera 3D dhe mikrofona 3D; ruajtje të medias magnetike, dixhitale dhe optike; tablet
kompjutera; kompjuterë; rutera (drejtues) rrjeti; rutera pa tela; modema; ndërfaqe (aparate
për ndërfaqe apo programe ndërfaqe për kompjuterë); mikroprocesorë; softuer kompjuteri
për përpilimin dhe menaxhimin e databazës së të folurit, dosjeve audio, video dhe
multimediale dhe atyre operacionale, të dhëna të përformancës dhe të dhëna përdoruesish të
ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të ndërtesave,
sistemeve të kontrollit të qasjes, dyerve, pengesave rrotulluese të vendkalimeve, barrierave
trekëmbëshe, barrierave dhe portave; softuer kompjuterik dhe softuer përdoruesish për
kërkim, riprodukim, shfaqje dhe ruajtje të të folurit, dosjeve audio, video dhe multimediale;
softuer për gjenerimin e toneve virtuale; softuer kompjuterik dhe softueri aplikacionesh për
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monitorimin dhe kontrollimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, si dhe instalimeve të
ndërtesave; softuer kompjuterik dhe softuer aplikacionesh për monitorimin dhe
kontrollimin e sistemeve të alarmeve, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të
udhëheqjes dhe sistemeve të navigimit; softuer kompjueri dhe softuer aplikacionesh për
telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), ora të mençura, përcjellës të aktiviteteve
dhe tablet kompjuterë për monitorimin dhe kontrollimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse,
vendkalimeve lëvizëse, instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, si dhe
instalimeve të ndërtesave; softuer kompjuteri dhe softuer aplikacionesh për rutera (drejtues
rrjeti) pa tela dhe rutera rrjeti; softuer kompjueri dhe softuer aplikacionesh për lidhjen e
telefonave mobil, smartfonave (telefona të mençur), orave të mençura, përcjellësve të
aktiviteteve dhe tablet kompjuterëve për instalime ndërtesash, sisteme të kontrollit të
qasjes, sisteme të udhëheqjes, sisteme të navigimit, dyer, pengesa rrotulluese të
vendkalimeve, barriera trekëmbëshe, barriera dhe porta; softuer kompjueri dhe softuer
aplikacionesh për telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), ora të mençura, përcjellës
të aktiviteteve dhe tablet kompjuterë në lidhje me përcaktimin e pozicionit brenda dhe
jashtë ndërtesave, pjesë të ndërtesave, hapësira publike, ashensorë, shkallë lëvizëse,
vendkalime lëvizëse dhe instalime tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta; softuer
kompjueri dhe softuer aplikacionesh për telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), ora
të mençura, përcjellës të aktiviteteve dhe tablet kompjuterë për udhëheqje të itinerarit dhe
navigim brenda dhe jashtë ndërtesave, pjesë të ndërtesave, hapësira publike dhe ashensorë,
shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse dhe instalime tjera bartëse vertikale, horizontale dhe
të pjerrta; sensorë elektrik; konvertues të frekuencave; transformatorë elektrik; module
solare fotovoltaike për gjenerim të rrymës; pajisje për ruajtje të rrymës; aparate për
furnizim të pandërprerë me rrymë; mbrojtjës kundër mbi-voltazhës; aparate për
shpërndarjen e rrymës; rregullatorë të rrymës; ndërprerës të rrymës elektrike; qarqe të
integruara; qarqe të shtypura; tabela elektrike të kontrollës; siguresa elektrike; qarqe të
integruara të sigurisë; dryna elektrik dhe elektronik; dryna që kontrollohen me radio valë;
publikime elektronike, gjegjësisht revista periodike të shkarkueshme, materiale për
mësimdhënie, materiale edukative, materiale trajnimi, manuale udhëzimi për instalime,
manuale udhëzuese për riparime, manuale modernizimi, manuale, buletine, broshura dhe
lisa të pjesëve rezervë në fushën e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
dhe instalimeve tjera bartëse si vertikale, horizontale dhe të pjerrta, sisteme të kontrollit të
qasjes, sisteme të udhëheqjes, sisteme të navigimit dhe sisteme të sigurisë; shabllone që
janë kryësisht nga metali.
35 Hartimi, sistemimi dhe përditësimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike;
menaxhimi i të dhënave me anë të kompjuterit; zbulimi dhe procesimi e të dhënave të
përdoruesve të sistemeve të monitorimit, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të
drejtimit dhe sistemeve të navigimit në bazat e të dhënave kompjuterike; zbulimi dhe
procesimi e të dhënave operacionale dhe të performancës së ashensorëve, shkallëve
lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrëta
dhe instalimeve përcjellëse, instalimeve të ndërtimit, sistemeve të monitorimit, sistemeve të
kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të navigimit, aparateve më të afërta,
dyer, pengesa rrotutullese; pengesa me tri këmbë, pengesa dhe portat në bazat e të dhënave
kompjuterike; përpilimi i analizave statistikore dhe raporteve në lidhje me të dhënat
operacionale dhe të performancës të ashensorëve, shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse,
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instalime të tjera vertikale, horizontale dhe të pandërprera të transportit, instalime të
ndërtimit, sisteme të monitorimit, sisteme të kontrollit të qasjes, sisteme udhëzuese, sisteme
të navigimit, aparateve më të afërta, dyerve, pengesa rrotulluese, pengesa e trekëmbëshit,
barrierat dhe portat; procesimi administrativ i urdhrave të blerjes për telefon ose kompjuter;
marrjen e porosive; faturimi; shërbimet e-tregti, dmth duke e vënë informacionin e
produktit në dispozicion përmes rrjeteve të telekomunikacionit për qëllime reklamimi dhe
shitjeje; sigurimin e informacionit të produktit në lidhje me shitjen, dizajnimin, specifikat
dhe çmimet e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera
vertikale, horizontale dhe të pandërprera të transportimit, sistemeve të kontrollit të qasjes,
sistemeve udhëzuese dhe sistemeve të navigimit dhe shërbimeve këshillimore lidhur me to
për qëllime të marketingut dhe shitjes; tregti me shumicë dhe pakicë në pjesët e
zëvendësimit dhe komponentëve të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrëta me instalime përcjellëse, sistemet e
kontrollit të qasjes, sistemet e drejtimit, sistemet e navigimit, aparatet më të afërta, hapëse
të dyerve; dyer; pengesa rrotulluese, pengesa e trekëmbëshit, barrierat dhe portat;
(gjithashtu për internet); promovimi i reklamave, marketingut dhe shitjes; reklamimi me
anë të monitorëve të kompjuterave, monitorëve me prekje, monitorëve televizivë, aparateve
të projektimit, fasadave dhe paneleve elektronike të ekranit; dhënia me qira e hapësirës
reklamuese; vënien në dispozicion të tabelave të reklamave, vendeve të reklamimit dhe
mediumeve reklamuese; organizimi dhe menaxhimi i programeve të besnikërisë së
konsumatorëve; organizimi dhe rregullimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime
komerciale ose për qëllime promocionale.
37 Sigurimi i informacionit në lidhje me ndërtimin;konsulencë ndërtimi;informacione në
lidhje me riparimin, mirëmbajtjen, mirëmbajtjen e servisimit dhe riparimit të ashensorëve,
shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të
pandryshuara, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të
navigimit, aparateve më të afërta, hapëse të dyerve;dyer;pengesa rrotulluese, pengesa e
trekëmbëshit, barrierat dhe portat;instalimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe riparimin e
ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera vertikale,
horizontale dhe të pjerrëta dhe instalime përcjellëse dhe të komponenteve dhe pjesëve të
tyre;instalimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe punimet ndërtimore për modernizimin e
ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera vertikale,
horizontale dhe të pjerrëta për përcjellje dhe të pjesëve dhe përbërësve të tyre;çmontimi i
pjesshëm i ashensorëve ekzistues, shkallëve lëvizëse dhe shtigjeve lëvizëse në përgatitje për
modernizimin e tyre;këshilla lidhur me instalimin, mirëmbajtjen, riparimin, riparimin dhe
modernizimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të
tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrëta dhe instalime përcjellëse dhe të pjesëve dhe
komponentëve të tyre;marrja e masave masa parandaluese për të ruajtur funksionalitetin e
ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale,
horizontale dhe të pjerrëta me instalime përcjellëse, sisteme të kontrollit të qasjes, aparateve
më të afërta, dyerve, dyerve të hapura, mbyllësve të dyerve, pengesa rrotulluese, pengesa e
trekëmbëshit, barrierat dhe komponentet e tyre;këshilla për instalimin, mirëmbajtjen,
riparimin, riparimin dhe modernizimin e sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të
drejtimit, sistemeve të navigimit, aparateve më të afërta, dyerve, çelësave të dyerve,
mbyllësve të derës, portave, barrierave dhe barrierave të trekëmbëshave dhe të
komponentëve të tyre;këshilla në lidhje me instalimin, mirëmbajtjen, riparimin, riparimin
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dhe modernizimin e sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të
navigimit, aparateve më të afërta, dyerve, dyerve të hapura, mbyllësve të derës, portave,
pengesave rrotulluese, pengesë trekëmbësh dhe barriera;instalimin, mirëmbajtjen,
riparimin, riparimin dhe modernizimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve
lëvizëse, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të navigimit,
aparateve më të afërta, dyerve, dyerve të hapura, mbyllëseve të dyerve, pengesa rrotulluese,
pengesa e trekëmbëshit, barrierat me një lidhje komunikimi, veçanërisht nëpërmjet
Internetit;instalimi, mirëmbajtja, riparimi, riparimi dhe modernizimi i sistemeve të alarmit
dhe sistemeve të monitorimit, si dhe këshilla në lidhje me to;instalimin, mirëmbajtjen dhe
riparimin e kompjuterave dhe aparateve për telekomunikim.
38 Ofrimin e lidhjeve te telekomunikimit me te dhenat e bankës;ofrimin e qasjes në
platform dhe portale në internet;ofrimin dhe transmetimin e të dhënave te fjalimeve, të
dhenave të zërit, të dhënave të videove, mesazheve, teksteve, vizatimeve dhe imazheve
përmes rrjetit të komunikimit analog dhe dixhital, radio rrjeteve dhe rrjeteve të
telekomunikimit me tela-të fortë;shërbimet e komunikimit me anë të telefonit;shërbimet e
faqeve;ofrimin e lidhjeve të telekomunikimeve për linjat direkte telefonike dhe qendrat e
thirrjeve;shkëmbimet elektronike të mesazheve me anë të linjeve të bisedave (chatlines),
hapsirave të bisedave on-line dhe forumeve të internetit;ofrimin e lidhjeve të
telekomunikimeve për shkëmbimin e të dhënave në mes të pajisjeve informatike qendrore
dhe ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale,
horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimet ndërtimore, qasjet e sistemeve të
kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve,
pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe
portave;ofrimin e qasjen me anë të rrjetit të komunikimit në të dhënat e operimit dhe
performancës së lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, qasjes së sistemeve të
kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve lundruese, aparateve mbyllëse, dyerve,
pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe
portave;ofrimin e qasjes në të dhënat e ofrimit të informatave përmes rrjetit të komunikimit
për sa i përket funksionimit të gabuar të lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve
ndërtimore, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit,
aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave
trekëmbëshe, pengesave dhe portave;transmetimin e sinjaleve të fjalimeve elektronike, të
dhënave të sinjaleve dhe të dhënave të të gjitha llojeve të monitorimit, kontrollit,
mirëmbajtjen dhe riparimin e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit;transmetimin e
sinjaleve të alarmeve të aparateve dhe qasjen në sistemet e kontrollit;transmetimin e
thirrjeve emergjente të raportuara me anë të kompjuterit dhe rrjetit të
telekomunikimit;transmetimin e të dhënave dhe sinjaleve të sistemeve të lundrmit dhe
sistemeve udhëzuese për përcaktim pozicional të personave dhe objekteve dhe për
udhëzimet e rrugës për personat brenda dhe jashtë ndërtesave;transmetimi elektronik me
anë të rrjetit kompjuterik dhe rrjeteve të komunikimeve të lajmeve, mesazheve, zbavitjeve,
imazheve, informatave reklamuese, informatave të pozicioneve të lifteve dhe të dhënave
për emergjencë, për përdoruesit e lifteve, shallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit;transmetimet
elektronike me anë të rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve të telekomunikimeve të
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mësimdhënies, edukimit dhe materialeve tjera trajnuese dhe të instalimeve, modernizimin
dhe udhëzimet e riparimeve;dhënien me qira dhe mundësimin e kohës së qasjes në të
dhënat në kompjuterët me baza të të dhënave.
42 Kerkimin dhe zhvillimin në fushën e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, qasjeve të sistemeve
të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve,
pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe
portave;kërkimin dhe zhvillimin në fushën e sigurisë;kërkimin për monitorimin dhe
analizimin e brendshëm të rrjedhës së trafikut, në mes dhe jasht ndërtesave;zhvillimin,
dizajnimin dhe ndërtimin e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve
të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, sistemeve të monitorimit, qasjeve
të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të
mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave
trekëmbëshe, pengesave dhe portave;planifikimin e projekteve të inxhinjerisë-teknike dhe
shërbimet inxhinjerike në lëminë e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, sistemeve të
monitorimit, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të
lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles),
pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave;kryerjen e testeve të kontrollit të cilësisë
dhe testeve teknike;auditimin e energjisë;asistimin e mirëmbajtjes nga distanca të softuerit
kompjuterik për monitorimin dhe kontrollin e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve
lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve
ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve në sistemet e kontrollit, sistemeve udhëzuese,
sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime
(turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave dhe komponenteve dhe pjesëve
për to;monitorimin nga distanca të lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve
ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese,
sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime
(turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave përmes lidhjes së komunikimit,
përmes sistemeve kompjuterike për mbikqyrjen e statusit të operimit për mallërat e
lartëpërmendura;përcaktimin, vecanërisht përcaktimin nga distanca për sa i përket nevojës
për mirëmbajtje dhe funksionim të gabuar të lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve
lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve
ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese,
sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime
(turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave përmes lidhjes së komunikimit,
përmes sistemeve kompjuterike për gjetjen e incidenteve;analizimin dhe evaluimin e
operimit dhe performancës së të dhënave për kontrollin e cilësisë të lifteve, shkallëve
lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të
transportit, instalimeve ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve të sistemeve të kontrollit,
sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave
rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe
portave;kontrollimin dhe analizimin e sinjaleve të telekomunikimit;programimin,
zhvillimin, instalimin, përditësimin dhe mirëmbajtjen e softuerit kompjuterik dhe softuerit
aplikacion dhe shërbimet këshilluese për sa i përket të njejtave;dizajnimin dhe zhvillimin e
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realitetit virtual dhe zmadhimin e realitetit softvuerik;programimin e softuerit për
platformën në internet;vënien në dispozicion të platformave të internetit (softuer);ofrimin e
softuerit përmes rrjetit kompjuterik (veçanërisht në internet) dhe rrjetet e
telekomunikimit;ofrimin e aplikacioneve softuerike on-line dhe off-line përmes rrjetit
kompjuterik apo rrjeteve të telekomunikimeve për sa i përket përdorimit të mësimdhënjes,
materialeve të edukimit dhe trajnimit dhe instalimeve, riparimin dhe udhëzimet e
modernizimit;ofrimin e pajisjeve softuerike on-line dhe off-line për ndërtimin,
konfirgurimin dhe dizajnimin e lifteve, shkallëve lëvizëse dhe vendkalimeve
lëvizëse;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike jo-të shkarueshme
për përdorim nga distance të rrjeteve të serverëve nga interneti (cloud computing netëork)
dhe qasjen në to;softuer-si-një-shërbim (SaaS);aranzhimin e të dhënave dhe fjalimeve të
komunikimit ndërfaqësor (softuer) për lidhjen me kompjuterët e bazave të të dhënave dhe
qendrat e thirrjeve;ofrimin e pajisjeve softuerike on-line dhe off-line për monitorimin e
aktiviteteve njerëzore në lifte, anije, ndërtesa dhe hapsira publike;ofrimin e softuerit për
ndezjen automatike të alarmeve përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjeteve të
telekomunikimeve;shërbimet kompjuterike, kryesisht dizajnimin dhe programimin e
softuerëve për përdorim drejtues në rrjetet kompjuterike;shërbimet e sigurisë kompjuterike
që përmbajnë lëshimin dhe drejtimin e celësave dixhital;dizajnimin dhe programimin e
softuerit kompjuterik për kartat e vërtetimit IC dhe udhëheqjen e përdoruesit dhe të drejtat e
përdorimit në lidhje me të njejtat;dhënien me qëra të softuerëve.
45 Shërbimet e sigurimit për mbrojtjen e pasurisë dhe personave;shërbimet e monitorimit
të sigurisë për monitorimin e ndërtesave, përsonave dhe objektve;shërbimet e mbikqyrjes së
alarmeve;monitorimi i thirrjeve telefonike emergjente të konsumatorëve dhe njoftimi i
objekteve emergjente;konsulencë në fushën e sigurisë fizike;shërbimet e sigurimit në lidhje
me kontrollin e aksesit të ndërtesave, pjesëve të ndërtesave, objekteve publike, dyerve,
kthesave, barrierave të trefishtë, barrierave, portave, ashensorëve, shkallëve lëvizëse,
vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të
pandryshuara;kontrollin e sistemeve të mjedisit të ndërtimit, sistemeve të aksesit të
ndërtesave dhe sistemeve të sigurisë së ndërtimit;hapja e kyçjeve të sigurisë për qëllime
sigurie;hapja e kyçjeve të sigurisë nëpërmjet një lidhjeje komunikuese, veçanërisht
nëpërmjet internetit;hapja e kyçjeve të sigurisë për qëllime sigurie nëpërmjet qasjes së
largët nëpërmjet një lidhjeje telekomunikuese, veçanërisht nëpërmjet internetit;monitorimi i
sistemeve të sigurisë;shërbimet e kontrollit të identitetit për qëllime sigurie;qiraja e
aparaturave të monitorimit të sigurisë dhe sistemeve të kontrollit të qasjes;dhënien e
licencave për përdorimin e sistemeve të monitorimit, sistemeve të kontrollit të qasjes dhe
sistemeve të navigimit, duke përfshirë aplikacionet softuerike që lidhen me to;menaxhimin
dhe licencimin e të drejtave të pronësisë industriale dhe të drejtën e autorit.

(210) KS/M/ 2018/442
(220) 05/04/2018
(731) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA
VE SANAYI ANONIM SIRKETI
Maslak Mahallesi Sumer Sokak No. 4
Maslak Office Building Kat:13 Sariyer
Istanbul, TR

(540)

188

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(591) E kaltër, e bardhë, e zezë, e gjelbër, e
hirit.
(740) Gazmend Pallaska, Pallaska &
Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze
47/5, Prishtinë

(511) 5 Përgatitje farmaceutike, mjekësore dhe veterinare;përgatitje sanitare për qëllime
mjekësore;ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorime mjekësore apo
veterinare, ushqim për bebe;shtojca dietike për njerëz dhe kafshë;llaqe për gips;materiale
për veshje;materiale për ndalimin e dhëmbëve (materiale për mbrojtjen e dhëmbëve), dyll
dentar;dezinfektues;preparate për shkatërrimin e parazitëve;këpurdhëvrasës;herbicide.

(210) KS/M/ 2018/443
(220) 10/04/2018
(731) ‘’LEKA COMPANY, sh.p.k.
Decan Rr, Arton Lekaj,,, KS
(591) - E Hirt e Qelul
E Gjelbert
E Zeze
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting" Viti

(540)

(511) 32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe
lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm
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(210) KS/M/ 2018/444
(220) 10/04/2018
(731) ‘’LEKA COMPANY,,sh.p.k
Decan Rr, Arton Lekaj., KS
(591) - E Gjelbert
E Zeze
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting" Viti

(540)

(511) 32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe
lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2018/445
(220) 10/04/2018
(731) The Entertainer (Amersham) Limited
Company Number 02057757 Registered
Office- The Entertainer Boughton Business
Park Bell Lane, Little Chalfont, Bucks HP6
6GL, UK
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) THE ENTERTAINER

(511) 16 “Letër; letër mbështjellëse; letër shkrimi; shtresa të letrës; materiale për zyre;
zarfa; materiale që mund të shtypen; kartolina urimi; libra; gjëra të nevojshme për zyre;
ngjitëse që përdoren për zyre dhe për qëllime shtëpiake; mbajtëse pwr shtresa ngjitëse;
ngjitëse që përdoren për zyre dhe për qëllime shtëpiake; ngjitës me shkëlqim që përdoren
për zyre; vula shenjuese; goma (fshirëse); stilolapsa; lapsa; ngjyra; shkrumës; brusha për
vizatim; mprehës të lapsave; materiale modeluese për artistë; baltë për modelim”.
28 “Lodra, lojra dhe artikuj lodrash; aparate për lojëra të përshtatura për përdorim me
receiver televiziv dhe kompjutera; artikuj të gjimnastikës dhe sportit që nuk përfshihen në
klasa të tjera; dekorata për pemët e Krishtlindjeve”.
35 Shërbimet e shitjes me pakicë për lodra, lojëra, artikuj lodrash, lodra që mblidhen,
artikuj lojërash që mblidhen, kukulla, figurina, lodra të mbushura, lodra prej pelushi dhe
lodra me rroba, kukulla, lojëra ndërtimi dhe lodra, enigma (puzzle), kuti ushqimi,
ëmbëlsira, pije, maska, perika, dhe kostume për role dramash, syzë dielli, veshje, mbathje
për këmbë, mbathje për kokë, bizhuteri, aksesorë për flokë, kozmetikë, artikuj tualeti,
mobilje, shtroje, orendi të buta, aparate edukative dhe shkencore, instrumente muzikore,
pajisje karaoke, mikrofona, amplifikatorë, modele në shkallë, pishtarë, aparate
kompjuterike, harduerë kompjuterik, aksesorë kompjuterik, softuerë kompjuterik, lojëra
kompjuterike, lojëra elektronike, video-kamera, aparate audio-vizuale, audio plejer dhe
incizues, videokasetat dhe regjistruesit, lojëra video dhe incizues, DVD plejer, MP3 plejer,
bateri, kaseta, video, CD, DVD, incizues audio dhe video, paisje sportive, trampolina,
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ranishte, pishina vozitëse, kita, tabela rrëshqitëse (skateboard), rrëshqitëse, skuterë, cikleta,
kartela go, lojëra për shëtitje, paisje për lodra, mbathje mbrojtëse, helmeta, mbathje për
gjunj, mbathje për bërryla, libra, materiale për zyre, publikime të shtypura, posterë,
kartolina urimi, ngjitës, lapsa, shkumësa, stilolapsa, markerë, ngjyra për ngjyrosje dhe
materiale, pjesë dhe aksesorë për skulpturë, aktivitete arti dhe punëdore”.

(210) KS/M/ 2018/446
(220) 10/04/2018
(731) The Entertainer (Amersham) Limited
Company Number 02057757 Registered
Office- The Entertainer Boughton Business
Park Bell Lane, Little Chalfont, Bucks HP6
6GL, UK
(591) E bardhe, e zeze, e hirte.
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Letër; letër mbështjellëse; letër shkrimi; shtresa të letrës; materiale për zyre;
zarfa; materiale që mund të shtypen; kartolina urimi; libra; gjëra të nevojshme për zyre;
ngjitëse që përdoren për zyre dhe për qëllime shtëpiake; mbajtëse pwr shtresa ngjitëse;
ngjitëse që përdoren për zyre dhe për qëllime shtëpiake; ngjitës me shkëlqim që përdoren
për zyre; vula shenjuese; goma (fshirëse); stilolapsa; lapsa; ngjyra; shkrumës; brusha për
vizatim; mprehës të lapsave; materiale modeluese për artistë; baltë për modelim”.
28 Lodra, lojra dhe artikuj lodrash; aparate për lojëra të përshtatura për përdorim me
receiver televiziv dhe kompjutera; artikuj të gjimnastikës dhe sportit që nuk përfshihen në
klasa të tjera; dekorata për pemët e Krishtlindjeve”.
35 Shërbimet e shitjes me pakicë për lodra, lojëra, artikuj lodrash, lodra që mblidhen,
artikuj lojërash që mblidhen, kukulla, figurina, lodra të mbushura, lodra prej pelushi dhe
lodra me rroba, kukulla, lojëra ndërtimi dhe lodra, enigma (puzzle), kuti ushqimi,
ëmbëlsira, pije, maska, perika, dhe kostume për role dramash, syzë dielli, veshje, mbathje
për këmbë, mbathje për kokë, bizhuteri, aksesorë për flokë, kozmetikë, artikuj tualeti,
mobilje, shtroje, orendi të buta, aparate edukative dhe shkencore, instrumente muzikore,
pajisje karaoke, mikrofona, amplifikatorë, modele në shkallë, pishtarë, aparate
kompjuterike, harduerë kompjuterik, aksesorë kompjuterik, softuerë kompjuterik, lojëra
kompjuterike, lojëra elektronike, video-kamera, aparate audio-vizuale, audio plejer dhe
incizues, videokasetat dhe regjistruesit, lojëra video dhe incizues, DVD plejer, MP3 plejer,
bateri, kaseta, video, CD, DVD, incizues audio dhe video, paisje sportive, trampolina,
ranishte, pishina vozitëse, kita, tabela rrëshqitëse (skateboard), rrëshqitëse, skuterë, cikleta,
kartela go, lojëra për shëtitje, paisje për lodra, mbathje mbrojtëse, helmeta, mbathje për
gjunj, mbathje për bërryla, libra, materiale për zyre, publikime të shtypura, posterë,
kartolina urimi, ngjitës, lapsa, shkumësa, stilolapsa, markerë, ngjyra për ngjyrosje dhe
materiale, pjesë dhe aksesorë për skulpturë, aktivitete arti dhe punëdore”.
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(210) KS/M/ 2018/447
(220) 10/04/2018
(731) Société des Produits Nestlé S.A
1800 Vevey, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) CREATIVA

(511) 11 Aparatura për ngrohje dhe gatim; aparatura për ngrohjen e qumështit dhe për
bërjen e shkumës gjatë ngrohjes së qumështit; aparatura elektrike për përgatitjen e pijeve,
duke përfshirë kafe, çaj, çokollatë, kapuçin dhe / ose pijet me bazë kakao; makina elektrike
për kafe, bërësit elektrike të kafes dhe percolators (pajisje për zierjen e kafes me filtruese);
pjesët dhe komponentët për të gjitha mallrat e lartpërmendura; aparatura elektrike për
përgatitjen e të gjitha llojeve të pijeve; rimbushesitë, kartrigjë dhe pjesë rezervë për mallrat
e lartpërmendura; filtra elektrikë të kafesë.
30 Kafe, kafe me aromë , ekstrakte kafeje, preparate dhe pije me bazë kafeje;kafe e
ftohtë;zëvendësuesit e kafesë, ekstraktet për zëvendësues të kafesë, preparatet dhe pijet më
bazë të zëvendësuesve të kafesë;cikor (zëvendësues i kafesë);çaj, ekstrakte çaji, preparate
me bazë çaji dhe pije;çaj i ftohte;preparate me bazë malti për konsum njerëzor;kakao dhe
preparate me bazë kakao dhe pije;çokollata, produkte çokollate, preparate me bazë
çokollate dhe pije;sheqer;biskota.

(210) KS/M/ 2018/448
(220) 10/04/2018
(731) BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja,
trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000
Beograd, RS
(591) Ngjyrë e kuqe, e bardhë dhe ari
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 1 Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji;
Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje;
kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit;
Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale;
Zbutës për qëllime industriale.
3 Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie;
Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues
ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për
mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë
llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në
operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç
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përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake;
Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të
makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të
ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate
për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra
rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për
makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime
shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave,
Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim;
Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe
dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për
lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës;
shkelqyes per makinen e larjes se eneve.
5 Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë;
Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e
duarve antibakteriale.

(210) KS/M/ 2018/449
(220) 10/04/2018
(731) BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja,
trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000
Beograd, RS
(591) Ngjyrë e kuqe dhe e bardhë
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 1 Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji;
Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje;
kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit;
Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale;
Zbutës për qëllime industriale.
3 Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie;
Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues
ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për
mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë
llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në
operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç
përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake;
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Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të
makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të
ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate
për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra
rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për
makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime
shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave,
Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim;
Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe
dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për
lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës;
shkelqyes per makinen e larjes se eneve.
5 Detergjentë për qëllime mjekësore;Dizinfektantë për qëllime
higjenike;Purgativë;Evakuantë;Dizinfektantë për tualetet kimike;Dizinfektantë;Sapun
antibakterial;larja e duarve antibakteriale.

(210) KS/M/ 2018/450
(220) 10/04/2018
(731) BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja,
trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000
Beograd, RS
(591) Ngjyrë ari dhe bardhë
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 1 Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji;
Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje;
kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit;
Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale;
Zbutës për qëllime industriale.
3 Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie;
Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues
ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për
mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë
llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në
operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç
përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake;
Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të
makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të
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ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate
për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra
rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për
makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime
shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave,
Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim;
Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe
dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për
lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës;
shkelqyes per makinen e larjes se eneve.
5 Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë;
Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e
duarve antibakteriale.

(210) KS/M/ 2018/451
(220) 10/04/2018
(731) BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja,
trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000
Beograd, RS
(591) Ngjyrë e kaltër dhe e verdhë .
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 1 Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji;
Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje;
kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit;
Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale;
Zbutës për qëllime industriale.
3 Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie;
Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues
ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për
mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë
llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në
operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç
përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake;
Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të
makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të
ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate
për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra
rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për
makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime
shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave,
Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim;
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Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe
dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për
lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës;
shkelqyes per makinen e larjes se eneve.
5 Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë;
Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e
duarve antibakteriale.

(210) KS/M/ 2018/452
(220) 10/04/2018
(731) BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja,
trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000
Beograd, RS
(591) Ngjyrë e kaltër dhe e bardhë .
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 1 Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji;
Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje;
kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit;
Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale;
Zbutës për qëllime industriale.
3 Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie;
Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues
ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për
mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë
llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në
operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç
përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake;
Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të
makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të
ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate
për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra
rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për
makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime
shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave,
Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim;
Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe
dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për
lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës;
shkelqyes per makinen e larjes se eneve.
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5 Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë;
Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e
duarve antibakteriale.

(210) KS/M/ 2018/453
(220) 10/04/2018
(731) BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja,
trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000
Beograd, RS
(591) Ngjyrë e kuqe dhe e bardhë .
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 1 Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji;
Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje;
kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit;
Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale;
Zbutës për qëllime industriale.
3 Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie;
Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues
ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për
mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë
llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në
operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç
përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake;
Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të
makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të
ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate
për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra
rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për
makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime
shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave,
Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim;
Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe
dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për
lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës;
shkelqyes per makinen e larjes se eneve.
5 Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë;
Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e
duarve antibakteriale.
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(210) KS/M/ 2018/454
(540) KAPLYENT
(220) 11/04/2018
(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 L 9/5,
Prishtinë
(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve të
mushkërive, sëmundjeve të sistemit nervor qendror, sëmundjeve të sistemit nervor
periferik, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastrointestinale,
sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve
onkologjike, sëmundjeve të syve, sëmundjeve respiratore, ulcera e gishtërinjve (digital
ulcers) dhe sëmundjet cerebralovaskulare;vaksina;anksiolitikë;barëra antialergjike;barëra
anti-infektive.

(210) KS/M/ 2018/455
(220) 11/04/2018
(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 L 9/5,
Prishtinë

(540) ZURLYGA

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve të
mushkërive, sëmundjeve të sistemit nervor qendror, sëmundjeve të sistemit nervor
periferik, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastrointestinale,
sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve
onkologjike, sëmundjeve të syve, sëmundjeve respiratore, ulcera e gishtërinjve (digital
ulcers) dhe sëmundjet cerebralovaskulare; vaksina; anksiolitikë; barëra antialergjike; barëra
anti-infektive.
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(210) KS/M/ 2018/456
(220) 11/04/2018
(300) 174398573 23/10/2017 FR
(731) CHANEL 135 avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) PARIS-VENISE

(511) 3 buzëkuq;shkëlqyes për buzë;brushë për buzë;produktet për kujdesin e
buzëve;lapsat për buzë;produkte të kujdesit për thonjtë;llaqet e thonjëve;pastrues
thonjsh;produkt largimin e llakut të thonjve;laps për vetull;laps për sy;hijet e
syve;maskarat;vijëzues i syrit;qerpik artificaial;thonjë artificial;pluhurat për
makiazh;skuqes;kremra dhe pastrues;sapunët;parfumet;vajra esenciale;aromatizues të
shtëpisë;deodorantët personal;qumështët kozmetik;kremra për dush;shamponët, losionet
për banjë;kripëra vaske (jo për qëllime mjekësore);kremra për flokë;llaqet e flokëve;xhelët
e flokëve;zbutës për flokë;sapunët për rruajtje;xhelet dhe sapunët për rruajtje;kremra pas
rroje;vajra të trupit;losione dhe kremra të trupit;emulsione të trupit;kremra kozmetike,
losionet, produkte dhe pluhura për përkujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit;maska të
bukurisë. Të gjitha këto produkte janë me origjinë frënge ose janë bërë në Francë.

(210) KS/M/ 2018/457
(220) 11/04/2018
(300) 174397359 18/10/2017 FR
(731) CHANEL
135 avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly sur Seine, FR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) PARIS-BIARRITZ

(511) 3 buzëkuq;shkëlqyes për buzë;brushë për buzë;produktet për kujdesin e
buzëve;lapsat për buzë;produkte të kujdesit për thonjtë;llaqet e thonjëve;pastrues
thonjsh;produkt largimin e llakut të thonjve;laps për vetull;laps për sy;hijet e
syve;maskarat;vijëzues i syrit;qerpik artificaial;thonjë artificial;pluhurat për
makiazh;skuqes;kremra dhe pastrues;sapunët;parfumet;vajra esenciale;aromatizues të
shtëpisë;deodorantët personal;qumështët kozmetik;kremra për dush;shamponët, losionet
për banjë;kripëra vaske (jo për qëllime mjekësore);kremra për flokë;llaqet e flokëve;xhelët
e flokëve;zbutës për flokë;sapunët për rruajtje;xhelet dhe sapunët për rruajtje;kremra pas
rroje;vajra të trupit;losione dhe kremra të trupit;emulsione të trupit;kremra kozmetike,
losionet, produkte dhe pluhura për përkujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit;maska të
bukurisë. Të gjitha këto produkte janë me origjinë frënge ose janë bërë në Francë.
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(210) KS/M/ 2018/458
(220) 11/04/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Zezë.

(540)

(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm,shërbime
rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose
komisionerëve;strehim për kafshët,shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel
nga ana e agjentëve ose komisionerëve të
udhëtimit;Hotele;Motele;Lokale;Kafene;Pensione;Restorante,Restorante me vetëshërbim,Rezervime akomodimi;Sigurimi i ambjenteve të terrenit për kampingje,Shërbime
baresh,Shtëpi turizmi, Salla dasmash.

(210) KS/M/ 2018/459
(220) 11/04/2018
(731) BERKO ILAC VE KIMYA SANAYI
ANONIM SIRKETI YENISEHIR
MAHALLESI OZGUR SOKAKNO:16-18
ATASEHIR, TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540) Berko Magosit

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjeksore; preparate kimike për
qëllime mjeksore dhe veterinare, reagens kimik për qëllime farmeceutike dhe veterinare;
kozmetikë mjkësore.Shtesa dietike për qëllime farmeceutike dhe veterinare; shtesa dietike;
shtesa ushqimore, preparate mjeksore për qëllime dobësimi; ushqim për bebe; bimë dhe
pije bimësh të përshtatura për qëllime mjeksore. Preparate dhe artikuj dentar: materiale për
mbushje dhëmbësh, material dentar për marje gjurmësh, ngjitës dentar dhe materiale tjera
për riparim të dhëmbit. Preparrate sanitare për përdorim mjeksor; vata higjienike; tamponë
higjienik; leukoplastë; materiale fashimi; pelena te bëra nga letra dhe tekstili për bebe,
foshnje dhe kafshë. Preparate për shkatrimin e dëmtuesve; herbicide, fungicide, preparate
për shktarimin e brejtësve. Deodorantë, të ndryshëm nga ato për qenje njerzore ose kafshë;
preparate për pastrim të ajrit; preparate për deodorim të ajrit. Desinfektantë; antiseptikë;
detergjentë për qëllime mjeksore; sapun mjeksor; sapun desinfektues; losione antibakteriale
për duar.
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(210) KS/M/ 2018/460
(220) 11/04/2018
(731) ‘’Telemarketing Group Ks ,,sh.p.k.
Gjilan Rr,,Mulla Idrizi,,p.n, KS
(591) - E Zezë
E E Bardh
Ngjyr Ari
(740) Shaban Ismajli NTSH"Petriti
Consulting" Prishtine Prishtine

(540)

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
38 Telekomunikacione

(210) KS/M/ 2018/461
(220) 11/04/2018
(731) ‘’ANIK.H’’sh.p.k.
Prishtinë Rr,,Rexhep Krasniqi,,, KS
(591) - E Zezë
E E Bardhë
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting" Viti

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.
44 Shërbimet mjekësore;të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe
kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(210) KS/M/ 2018/462
(220) 11/04/2018
(731) Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2 4860 Lenzing, AT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) ECOVERO
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(511) 9 Mbështjellesit e përshtatur për telefonat mobil; Mbështjellesit për telefona;
Mbështjellesit për PDA-të; Mbështjellesit e për llogaritësit e xhepit; Mbështjellesit e
përshtatura për lojtarët me CD; Mbështjellesit e përshtatura për lojtarët DVD;
Mbështjellesit për lojtarët e medias digjitale; Kuti e lenteve; Shenjat e reklamimit të ekranit
[mekanik ose ndriçues]; Çantat e përshtatura për pajisjet fotografike; Çantat per
videokamera; Çantat e kameras; Ndarësit e baterive; Çantat e tablove; Kuti për syzet e syve
të fëmijëve; Çantat për lente kontakti; Çantat e lenteve; Kostume fluturuese rezistuese ndaj
zjarrit; Respiratorët për filtrimin e ajrit te maskave; Veshje për mbrojtje nga zjarri;
Kostume për gara të automobilave rezistuese ndaj zjarrit për qëllime sigurie; Batanije
rezistuese ndaj azjarrit; Veshje për mbrojtje nga zjarri; Filtra për maska respiratore; Filtra e
maskave të frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Rrjetat e sigurisë; Këpucë për mbrojtje nga zjarri;
Maska mbrojtese kunder zjarrit; Çizme për mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga
aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Helmetat për motoçiklistët; Çantat e pajisura me
instrumente për prerje për qëllime shkencore ose kërkimore; Çantat e pajisura me
instrumente për prerje për përdorim jo mjekësor; Filtra per laborator; Doreza rezistente ndaj
zjarrit; Pajisjet mbrojtëse dhe të sigurisë.
10 Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve të
tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe
shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa
mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa
për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik;
Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor;
Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza
mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza
për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të
përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor.
12 Shirita nga materiali për zonën e ngarkesave të automjeteve; Mbulesa për automjete;
Tapiceri për automjete; Shtresa te brendshme mbrojtëse për automjetet; Mbulesa e kulmit
për automjete; Panelet e brendshme për automjete; Ulese të makinave për të siguruar
fëmijë; Ulese të makinave per siguri të fëmijëve; Ulese për bartjen e fëmijë për përdorim në
automjete; Ulese sigurie për automjete; Ulese për sigurinë e kafshëve për përdorim në
automjete; Ulese sigurie për foshnjat dhe fëmijët për automjete; Ulese sigurie për
automjete; Ulëset e karrigeve të makinave; Bagazhi (çanta) e makinave; Bagazhi (çanta) e
anijeve; Mbulesa e uleseve [e formësuar] për përdorim në automobila; Mbulesa për uleset e
makinave; Ulese makinash; Uleset e makinave për fëmijë; Mbulesat e ulëseve për uleset e
automjeteve; Uleset e makinave për fëmijë; Mburoja dielli dhe çarda për makinat motorike.
16 Letër krepe; Materialet filtruese të letrës; Letër filtrimi; Filtra letre për aparatin e
kafesë; Materialet të printuara për paketimin e letrës; Kontejnerët (kutite) e letrës për
qëllime paketimi; Çanta prej letre për paketim; Fjngo te letrës dekorative për mbështjellje;
Letër dekorative për mbeshtjellje; Letër qe e kontrollon lageshtine prej letre ose plastike për
paketimin e produkteve ushqimore; Letër e celulozës së riperpunuar për mbështjellje;
Etiketat e letrës per dhurate; Letër per mbeshtjelljen e dhuratave; Paketime kartoni; Fletë
plastike për paketim; Letër e mbushur me vaj për qëllime mbështjellëse; Letër të kartonit
për paketim; Materiale plastike për paketim; Letër për paketim dhe mbeshtjellje; Thasë
letre; Çanta prej letre për paketim; Fjongo për deorimin e paketimeve; Çanta prej letre për
paketim; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose
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plastikës; Kontejnerët e paketimit industrial të letrës; Kontejnerët e kartonit për paketim;
Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar; Çanta [zarfe, çanta] prej letre ose
plastike, për paketim; Fletë për ambalazhimin e ushqimeve; Karton paketimi; Kuti të
kartonit për paketim; Kuti prej fibre; Materialet plastike për paketim (qe nuk përfshihen në
klasa të tjera); Mbështjelles te materialeve prej letre; Materialet e paketimit të bëra prej
kartoni; Materialet e paketimit të bëra nga letra të ricikluara; Materiali i paketimit i bërë
nga niseshte; Materialet e paketimit; Letër ambalazhi; Kuti të kartonit për paketim; Çanta
prej letre për paketim; Fletë viskoze (fije mendafshi) për mbështjellje; Etiketat e
identifikimit të letrës; Tabelë e shkrimit; Fletore; Etiketa të letrës; Kuti lapsash; Çantat për
shkrimi; Top stilolapsash; Tavolina të vogla; Kuti paketuese ngjitësish; Gjera të shtypura;
Ngjites [shkrimi]; Ngjites [vizatime te shtypura]; Materialet e shtypura të reklamave nga
leta; Materialet e shtypura të reklamave nga kartoni; pamflete; Flamuj të letrës; Broshura të
shtypura; Kalendarë të shtypur; Materiale promocionale të shtypura; Dekorime ngjitëse prej
letre; Afatore [botime të shtypura]; kalendarë; Banderole letre; postera; Kartolina;
prospekte; Kartolinat e Krishtlindjes; Publikime promovuese; Tabelat per shkrim nga letra
ose kartonit; Tabela reklamuese nga kartoni; Kopertinat e librit; Letër krepe (rrjete) për
përdorim shtëpiak; Letër për përdorim në prodhimin e letrës për muri-tapeta; Letër e bute
për përdorim si material i letrës së stencilit (leter e holle); Letër për përdorim në prodhimin
e qeseve të çajit; Leter e bute per heqjen e kzmetikes; Leter e bute e trashë [për përdorim në
higjienë]; Filtra (Leter Kafe -); Faculeta letre; Leter e bute per fytyrë; Shtresa absorbuese
prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Leter per shami; Shami letre;
Letër higjienike; Shami e letrës për përdorim kozmetik; Shami celulozë; revista; Fletore
(ligjore) shkrimi.
17 Fibrat për qëllime izoluese; Batanije me tegela për izolim; Fije nga fibra të rigjeneruara
jo për përdorim të tekstilit; Fibrat kimike jo për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike,
përveçse për përdorim të tekstilit; Artikuj dhe materiale izoluese dhe penguese; Pëlhura
izoluese; Pëlhura të bëra nga fibra sintetike [për izolim]; Pëlhura prej fibrave të përziera
sintetike dhe natyrale për përdorim si izolim; Pelhura fibre karboni për përdorim si izolim;
Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht për përdorim si izolim; Pelhura nga fibra organike
për përdorim si izolim; Tekstil me fije qelqi për izolim; Fibra të ngopura me rrëshirë
sintetike për izolim; Cohë me lesh te bagetise dhe fibrave të papërpunuara të karbonit
[izolim]; Letër izoluese; Material izolues për përdorim në industrinë e avionëve; Materialet
izoluese të prodhuara nga plastika; Fletët e izolimit; Tela Magnet (izolim për -); Letër
izoluese; Letër e ngopur me vaj për izolues; Izolimi i gypave; Komponentët e para-formuar
të izolimit; Letra të trajtuara për izolues; Artikuj dhe materiale izoluese termike; Tabel me
fibra për izolim të temperaturës së lartë; Pëlhura rezistente ndaj nxehtësisë [izolim];
Xhaketa izoluese për gypat industriale; Izolatort e materialit sintetik për mbrojtjen termike
të tubave; Izolime me funksione vulosjeje për mbrojtje të nxehtësisë; Xhaketa izoluese
termike për fabrikën industriale; Materialet termoizoluese; Artikuj dhe materiale izoluese
elektrike; Shirit izolues elektrik; Izolimi për përçuesit elektrikë; Letër për kondensatorët
elektrikë; Substrate për izolim elektrik; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Pllaka
akustike; Panele izoluese akustike të izolimit; Izolimi akustik për ndërtesat; Strukturat (jometalike) për zvogëlimin e zhurmës [izolim]; Shtresat (fletet) e celulozës (përveç paketimit
ose mbeshtjelljes); Petë e celulozës së rigjeneruar, përveç paketimit; Shkumë Gomë; Fibër
karboni; Celulozë rigjeneruese për përdorim në prodhim; Fleta prej viskoze, përveç
paketimit; Fibrat e karbonit për përdorim në industri; Fibrat e karbonit [fibra], perveç
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perdorimit te tekstilit; Fibrat e para të karbonit, përveç përdorimit të tekstilit; Pëlhura të
fibrave të karbonit të ngopura me rrëshirë; Fijet e fibrave të karbonit [përveçse për
përdorim në tekstile]; Shkumë e formesuar për paketim; Shirit paketimi (ngjitëse), përveç
për përdorim shtëpiak ose shkrimi; Fibrat plastike për përdorim në prodhimin e kordonit të
gomave; Pëlhura për të ndaluar të nxehtesinë [asbest]; Panele izoluese ndaj zjarrit;
Materialet izoluese të forta; Izolues per ndriçues; Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht
për përdorim si izolim; Izolimet e materialit sintetik për mbrojtjen termike të tubave; Fletët
e celulozës (përveç paketimit ose mbeshtjelljes); Substancat plastike gjysëm të përpunuara;
Materiale filtruese [shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastike].
20 Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat
qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje;
Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë;
shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një
qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e
kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç
dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse
për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për
të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët
mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse
për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët
shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në
ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese].
21 Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak; leckë pluhurash; Pëlhurat e pastrimit të
syzeve; Rrathë peshqiresh; Kuti të rremojcave; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes;
Çantat e përshtatura për mjetet kozmetike; Çantat e tualeteve; Aplikuesit për kozmetikë;
Dorezat e furrës; Leckat e pastrimit.
22 Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi i
trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura
materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim
të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara
fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë
kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i
lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së
papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e
mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e
paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie;
Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i
paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e
mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit;
Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të
tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo
të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë
të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për
paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta
dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe
(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej
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metali; shtrat i varur (hamak) ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara
kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi
[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të
tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te
tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë
për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në
klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e
materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te
madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve;
Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje;
Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për
ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim;
Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim;
Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit,
për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar
si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim;
Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara
për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda
[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim;
Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime
bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni;
Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar
makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë
sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët
jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve
te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes
nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili;
Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese;
Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta
mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata;
Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje
për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh;
Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla
të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose
plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale
mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra;
Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose
plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per
paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe
mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Mbushje dhe
mbeshtjellje (me përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës); Mbushje për jastëkët e
veshur me susta.
23 Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur;
Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe
fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit;
Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat];
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Fibrat e mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije
pambuku mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit
për përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile;
Fije mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e
tekstilit; Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze
pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike
për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera
me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill
të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë
leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku
te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije
mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra
prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër;
Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të
trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të
vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë;
Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për
përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të
krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri;
Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije
artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të
tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill per qepje; Fijet natyrore; Fije
jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije
silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i
tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra
prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të
poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet
për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije
tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim
tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të
endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; Stof i lëmuar; Fije leshi.
24 Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja
[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura
elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike
të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e
artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve;
Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave
për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për
përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit
[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per
zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të
tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e
papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të
karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni;
Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për
mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve;
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Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike;
Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike,
përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale
[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura
të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura
me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për
izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të
prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili
për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili
për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e
peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili
për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir;
Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura;
Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për
përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të
fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim;
Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili;
Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar
[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil;
Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta
tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje;
Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e
tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura;
Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per
mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të
tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për
mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura];
Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të
tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për
kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati
dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile];
Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të
vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre);
Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të
endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura
për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati
dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese
për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara
nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë
shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të
pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për
shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për
fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë;
Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi;
Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme
nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek
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dekorativ; Batanije të vogla për preher; Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku;
Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa
dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh; Batanije udhëtim [mbulesa për
preher]; Çarçafë per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë per shtrat portativ;
Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te
mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te
mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje
sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat
e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e
shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për
banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një
përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo;
Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil];
Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake,
duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre
per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit
(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë
nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit
(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit; Pëlhura të qëndrueshme
ndaj zjarrit.
25 Kapelë; Kapele notit; Shami te vogla [shamitë]; Kasketë basketbolli; Beretat; Kapele
me tufe; Kapeleri për gra; Kapele dushi; Kapele ekstravagande për gra; Sheshir për burra
(fedoras); Fes; Kapakë me strehë; Kapele golfi; Ferexhe; Mbulesa [për kokë]; Kapela
diplomomi; Kapelë; Kornizë (kapele -) [model]; Kapele të kafkës; Kalele te rezistueshme
nga uji; Kapele si shall [veshje]; Kapela të vogla; Kapele me fjongo; Kapele kuzhinierësh;
Kapele sportive (përveç helmetave); Kapele te fëmijëve; Shamitë të kokës; Shamitë të
kokës; Shamitë të kokës; Shami e trashe; Kësulë klerikesh [kapele]; Kapelet e modës;
Kapelë [veshje për kokë]; Kapele me maja; Kapelat me strehe [kapele]; Kapele per nate;
Kapele (Lerte -) [veshje]; Kapele letre për kuzhinierët; Kapele letre për infermieret; Kapele
të festave [veshje]; Mbeshtjellese leshi; Kapele prej leshi; Shamitë të kokës; Kapele shiu;
Kapele të qendisura; Kapele të sheshta; Kapele ushtarake; Kapelet plishi e mbledhur (sugegasa); Maska të gjumit; Velo [veshje]; Shami koke; Kësule e rrumbullaket; Ripa dore te
tenisit; Kapelet e skijimit; Kapele dielli; Kapele dhe kasketa sportive; Kapela sportive; Rrip
koke [veshje]; Rripa për djersë; Kapele plazhi; Kapele të qendisura; Maska; Kapelë
termike; Kapelë pa strehë [kapele]; Shamit të kokës; Kapele leshi; Kapele të larta; Veshje;
Veshje te mbrëmjes; Pallto te mbrëmjes; Copa me skaje për qaf të ndashme për veshje pa
krah (haneri); Kollare të ndashme; Copa për nën krah [pjesë të veshjeve]; Kostume për
Aikido; Rroba te bardha kishtare (Albs); Perparese me dizajne te futbollit amerikane; Gëzof
me kapuç; Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume të grave; Flutura për qaf; Pantallona
solemn; Kostume (trenerka); Bluza; Rrobat e punës; Kominoshe; Bluza; Triko me mëngë;
mantelet; Ngrohëset e krahut [veshje]; Kostum për mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të
bëra prej lesh; Dorezat e vozitjes; Rroba komplete për te posalindur [veshje]; Veshje te
brendshme për foshnje; Pizhama e kukullës së fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje];
Perparese plastike; Rroba te sipërme per foshnje; Veshje te trasha komplet per foshnja
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[veshje]; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Fundet e foshnjave; veshje komplet per foshnje
[veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e notit; Kostumet e notit për gratë; Kostume për
burra; Kostumet e notit të pajisur me goma per sytjena; Veshe noti për zotërinj dhe zonja;
Mbulesa për larje; Kostumet e notit; Kostumet e notit; rrobë banje; Mbulesa për larje;
Mbathje noti; Mbeshtjellese noti; Rroba; Kostume baleti; Fustan për ballo; Shami te vogal
[shamitë]; Rripa [veshje]; Uniformat e bejsbollit; Pizhama te poshtme; Pizhama te siperme;
Bluza te shkurta; Triko me printime; Veshje te ngrohëta per këmbët; Veshje me lesh
kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje leshi; Veshje të motoristëve; Rrobat e
foshnjës; Rroba per shoqerueste e nuseve; Veshje me printime për patinazh; Rrobat e
pagëzimit; Veshje për ushtrimin e xhudos; Veshje te fëmijëve; Veshje te foshnjëve; Veshje
të vajzave; Veshje prej lëkure të motoçiklistëve; Veshje lëkure; Veshje prej liri; Veshje
letre; Veshje prej pelushi; Veshje mëndafshi; Veshje për artet marciale; Veshje për kalërim
me kuaj- (përveç veshjeve per kalores); Artikuj të veshjes për përdorim teatrale; Veshje për
peshkatarët; Rrobat e djemve; Veshje për veshin në lojëra për mundje; Veshje të
maternitetit; Pantallona solemn per pritje; Pantallona të shkurtra bermuda; Kemisha nate;
Çorape nate; Kostume noti solemne; Bluza me meng; Bluza pa meng; Qafore gëzofi
[gjerdan]; gete; Çorape të trupit; Rroba me lesh [ndërresa]; Bluze e shkurt e ngushte
(bolero); Varese per lidhjet; Xhaketa te ngjashme me xhaketa fluturuese; Pantallona të
shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje uniform (Burnouse); Sutjena; Sutjena me
mbeshtetes; Bibidollka; Pelerinë; Shtytësit e pedaleve; Shtresa të makinave; Mbulesa të
mallrave; Pantollona me një qarje (veshje); Veshje prifterore (Chasubles); Dekolte;
Qeongram ( veeshje kineze); Rroba te bardha klerikesh; Rroba te korit; Veshje te
mbrëmjes; Pantallona kadifeje; Mbulesa per trup; Veshje për meshkuj; Veshje te
brendshme per gra; Fustane; Veshje te grave per jasht; Veshje te ngushta per burra; Veshje
të brendshme te femrave; Të brendshme femrash; Xhaketa te gjata; Jelek te gjatë; Xhinse
denim; Pardesy; Pelerinë; Veshje tre pjesesh [veshje]; Xhaket e trashe; Shami xhepi;
Kostume një pjesëshe; Kostume te pambukut; Kostume një pjesëshe per loje; Të brendshme
për një perdorim; Veshjet per patinazh; Triko atletike; Triko leshi; Funde të shkurtra për
kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Veshjet ceremoniale të grave; Sutjena
sportive me mbrojtese per thithjen e djerseve; Këmisha sportive me mbrojtese per thithjen e
djerses; Pantallona sportive per thithjen e djerses; Këmisha te peshkimit; Veshje te
peshkimit; Veshje te buta nga leshi; Mbeshtjelles te buta nga leshi per qafë; Flutura per
qafë; Kostume per fluturim; Veshje formale të mbrëmjes; Veshje formale; Veshje te holla
me printime [artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit; Kostume për kohë të lirë; Këmisha
solemne; Pantallona të gjera; Veshje te perditshme; Te mrendshme te leheta nate; Veshje te
berberit; Veshje; Ndrresa futbolli; Kostume futbolli; Perparese futbolli; Mbështjellësit e
këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht; pallto gabardine [veshje]; Golloshe (kepuce nga
goma te rezistueshme nga uji); Këpucë me çafa pa lidhëse; Mantelet e mëngjesit;
Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të mbushura për përdorim atletik;
Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik; Trikotazh [veshje]; Dorezat e
qendisura; Xhaketa të thurura; Të brendshme të qendisura; Gërnzi (bluza te pershkatareve);
Veshje të endura; Këmisha të endura; Jelek (gjamadan); Këmisha me golf; Pantallona të
golfit; Pantallona, këmisha dhe funde të golfit; Funde të golfit; Veshje komplet nga qafa
deri te shputat; Veshje për gjimnastikë; Çorape për kyçin e këmbës; Kostume të
Halloweenit; Jakë; Kollare; Shalle; Shami te qafës; Ngrohësa dore; Doreza [veshje];
Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë
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përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të bëra
nga lëkura, gëzofi apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Veshje te gjata; Këmisha me
printime plazhi - aloha; Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla; Këmishë me jaka;
Këmishë; Këmishë për kostume; Këmisha me kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha
me pulla te gjata; Këmishë nate; Këmishë e brendshme [nën këmisha]; Këmishë-te trasha
detare; Këmisha te gjata perpara; Kostume për meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje
për meshkujt; Çorape të meshkujve; Të brendshme të meshkujve; Veshje te ngushta-jelek;
Veshje te dasmës; Triko leshi si xhaketa; Pulovër me kapuç; Pantollona te trasha për burra
për sporte te ndrushme; Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për fëmijë; Pantallona
infermiere; Pantollona elastik per ushtrime; Pantallona të dëborës; Kostume; Funda te
gjerë; Pantallonat deri në gju; Mberthyese për veshje [shiritat]; Rripa pëlhurash për burra;
Breza; Xhaketa [veshje]; Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të trasha;
Xhaketa e peshkatarëve; Xhaketa me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa për skijim;
Xhaketa kundër shiut; Xhaketa, mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra;
Xhaketa te pelhures; Pantallona gjuetie; Xhaketa gjuetie; Jeleka gjuetie; Këmisha gjuetie;
Xhaketa pa meng-kimone; Veshje denim [veshje]; Xhinse denim; Xhaketa denim;
Puloverë; Pantallona për kalerim; Kostume elastike me zinxhir; Veshje sportive komplet
(rroba); Pantollona te trash te lehtë për ushtrime; Veshje te sipërme sporti; Pantollona te
trash te lehtë për ushtrime; Xhaketa të rënda; Xhaketa te mbushura [veshje]; Kostume për
xhudo; Veshje te gjera për femra; Veshje te ngushta per trupi [të brendshme]; Uniformat e
arteve marciale; Uniformat sportive të sporteve luftarake; Xhupat me kapuç; Kostume
karate; Shamitë kashmiri; Veshjet japoneze Kendo; Uniform ngjyre kafe ne te verdhë;
Fustanellë; Veshje pa meng - kimono; Xhakete e gjate -xhybe; Përparëse; Xhakete e gjate xhybe; Veshjet e infermiereve; Pelhurë (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për
veshje; Veshje te gejra; Veshje te gjera me lule te ngjitura; Pantallona te shkurt per ecje;
Çorape të trasha te ngrohta; Ngrohësat e gjurit [veshjeve]; Veshje të shkurtra [veshje];
Veshje të gatshme; Veshja bazë e veshjeve tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave
tradicionale koreane [Baeja]; Mbulesa koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta me
dekorime; Bluza me askija; Korseta; Korseta; Korseta; Kostumet; Kostume me funde;
Kostume për ti veshur fëmijë per te luajtur; Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me
role; Mbulesa për shpatulla; Kollare që ngjiten; Kollare për veshje; Kollare dhe dekorime
për qafë; Shami te shkelqyera për qafë - Askot; Astar i gjer tyli; Brez; Bluza me mëngë të
shkurtra ose me mëngë të gjata; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra;
Pantollona te shkurta te lehta; Fustane të shkurtra të gjera; Veshje të shkurtëra për kimono
(haori); Mbeshtjellese me kapuç [veshje]; Veshjet per laborator; Puloverë me mëngë të
gjata; Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të gjata; Rroba japoneze për fjetura (nemaki);
Kimonot me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët e gjata; Përparëse, jo nga letra; Pantallona
të gjera për gjueti; Veshje për vrapim; Rripa dhe gjyksor për vrapim; Kostume lëkure;
Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantallona të përditshem; Pantollona te
shkurtera elastime dollakë (pantallona); Të brendshme; Të brendshme për absorbim të
djersitjes; Xhaketa dritë-reflektuese; Veshje e brendshme për gra; veshje nga tyli; Mbulesa
e kostumeve për larje; Veshje të jashtme për vajzat; Veshje klerikesh; Uniforma atletike;
Manshetë; Pallto; Peliqe; Mantelet e pambuku; Mantelet xhinse; Mantele për gratë;
Mantele për meshkujt; Velo koke; Maska të gjumit; Maska të syve; Kostume marinaresh;
Korsete me dekorimee; Veshje te brendshme per gra; Minifunde; Veshje te brendshme te
femrave; Veshje ceremoniale; Rrobat e pas -arjes; Kostume per vozitje me motor; Doreza
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motorike; Xhaketa për vozitje me motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Këmisha nate për
gra shtatëzena; Këmishë nate; Ndërresa nate; Kostume për zhytje; Këmisha nate te
tejdukshme; Çorape me dizajne: Veshje te jashme për gra; Veshje te jashme; Këmisha për
kostume; Shputa për kepuce prej palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez;
Këmishat e sipërme; Veshje te siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha
te sipërme; Shirita për vesh; Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa
infermierie; Bluza te trasha; Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Pelerina; Mbuloja [veshje];
Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e leshta; Copa leshi; Funda te shkurt; Xhaketa te shkurta;
Pantollona te shkurta; Pantollona te pirateve; Perparese plastike; Pantallona; Këmisha me
golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha me golf; Bluza me golf; Mantel per shi; Triko; Triko
me golf te gjate; Triko me golf te simuluar; Triko ne form - V; Veshje per gjum [veshje];
Veshje per sport; Pizhame; Pizhama funde; Veshje të çiklistëve; Pantallona të shkurtra
çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza atletike; Shamitë të kokës; Veshje kundër shiut;
Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të papërshkueshme nga uji; Mushama; Xhaketa
shiu; Doreza për vozitje; Pantollona per stervitje; Xhaketa për vozitje; Funde; Bluza me
golf: Rollka [veshje]; Këmisha me golf; Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të
shkurtra rugby; Veshje te siperme per rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup;
Veshje te gjata te lidhura ne bel; Xhaketa prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi;
Shall qafë [shall]; Tufat [veshje]; Shall [vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese
koke; Shall dhe shall te gjere për femra; Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi);
Uniformat e refereve; Ndërresë nate; Maska të gjumit; Veshje gjumi; Rripa per kokë; Velo
[veshje]; Kollare; Pantollona te trash per burra; Kostume bore; Pantallonat e dëborës;
Shalle per supe; Mbeshtjelles per supe[veshje]; Uniformat e shkollës; Këmisha [veshje];
Perparese letre; Breza shtatzanie; Çorape shtatzënitë; Çorape absorbuese djersitje;
Pantallonat absorbuese të djersitjes; Breza djerse për kokë; Shirita djerse për dore; Shirita
për kokë [veshje]; Mburoja te veshjes; Çorape anti-djerses; Shirita koke për djerse;
Uniformat për infermierët; Mbathje noti; Lidheset e mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjena
ngjitëse; Pelerine për frizer; Xhaketa me zinxhir; Veshje; Këmisha me golf të simuluar;
Këmisha dhe rripa; Kominoshe te shkurta; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra
pelhure; Pantallona të shkurtra për femra [të brendshme]; Kostume bore; Kostume skijimi
për gara; Doreza skijimi; Pantallona skijimi; Xhaketa skijimi; Veshje për skijim; Maskat e
skijimit; Pantallona të shkurtra skijimi; pantallona të shkurtra; Breza; Xhaketa për
mbremje; Kostume mbremje; Kostume për rresqitese dëborë (snowboard); Dorashka për
rresqitese dëborë; Çorape te stilit japonez (tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Rripa për
çorape; Sutjena me dekorime; Veshje për verë; Kostume noti për fëmijë [veshje]; Veshje
aktrimi komedie; Kostume për palestër; Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit];
Veshje sportive; Sutjen sportiv; Këmisha të perditshme; Këmisha sportive me mëngë të
shkurtra; Pantallona sportive; Xhaketa sportive; Çorape sportive; Kostum sportiv te
ngjitura; Kostume sportive dhe pantallona për sport me figura; Kostume për palestër; Jelek
atletike; Shtresa mbrojtese nga pluhuri; Xhaketa me tegela [veshje]; Jelek me tegela;
Përparëse pelhure; Përparëse pelhure për të rritur per darka; Rripa për Shtrëngimin i
gjerdanit për kimonos (datejime); kominoshe për fënijë; Veshje me kemb për foshnjat dhe
fëmijët e vegjël; Rrobë plazhi; Rrobat e plazhit; Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje];
Këmisha të thurura; Triko; Të brendshme te femrave; Llastik çorapesh; Çorape; Pantallonat
absorbuese të djersitjes; Zbukurime për çorape; Çorape me dekolte; Hollahopke; Çorape
për vrapim [çorape]; Triko këmba; Çorape; Çorape pa thembra; Veshje serfi; Të brendshme
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për burra [mbathje]; Bluza te lehta; Triko te poshtme; Xhaketa te holla; Këmisha te holla;
Pantallona të shkurtra; Kostumet e Taekwondos; Zinxhirë të gjata; Breza te mesit; Veshje
të siperme; Kostumet e valleve; Pardesy; Dorashka për maskim; Këmisha për maskim;
Pantallona për maskim; Xhaketa për maskim; Veshjet për maskim; Pantallona të ngushta;
Veshje me vija; Këmisha te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza te tenisi; Funde te tenisit;
Pantollona te shkurta te tenisit; Çorape te tenisit; Rripa pëlhure [veshje]; Veshje e gjate
tradicionale muslimane (Thobes); Kostume teatrale; Çorape termike; Veshjet termike;
Veshje perandorake (Togas); Veshje te siperme [veshje]; Kostume folklorike; Veshje
japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave; Rripa të përparëseje; Veshjet me printime (e
Pinafa); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për femra; Veshje për gjimnastikë; Triko te
poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet; Xhaketa te holla me pulla; Pantallona të
shkurtra gome; Veshje sportive komplet (Triathlon); Trikotazh [veshje]; Veshje sportive
(Singlets); Kostume për mbrojtje nga lagështia; Bluza pa mëng; Shami [veshje]; Shami qafe
me dekorime; Shamit të kokës; Tunikat; Çallmat; Veshje për gjimnastikë; Pantallona të
shkurtra për palestër; Funde baleti nga tyli (Tutus); Veshje dy pjesesh; Xhaketa të jashtme
koreane për tu veshur mbi veshje kryesore [Magoja]; Pantallona për pelena (veshje); Pallto;
Pantallona me astar; Shalle të qafës; Gunë; Shall; Veshje të maternitetit; Veshje gjumi për
nënën; Veshje të brendshme për shtatzani; Uniformat; Uniformat për përdorim komercial;
Uniformat për infermierët; Uniforma për referet; Kostume të ngjitura; Veshje të
brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të brendshme të absorbimit të djersitjes; Bluza deri në
bel; Nën këmisha për kimono (juban); Nën këmisha për kimonos (koshimaki); Fundet
[veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te shkurta; Rripa për nyje (oboe-shin); Triko te
poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e jashte për mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje
Volejboll; Veshje izoluese termike; Xhaketa të ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të
papërshkueshëm nga uji; Kostume papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët; Këpucët e
papërshkueshme nga uji; Veshje te jashtëme i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit;
Pantallona të papërshkueshëm nga uji; Xhaketa kundër shiut; Veshje lëkure [veshje];
Kostum për skijim në ujë; Rrobat e bardha për kuzhinier; Shtresa të bardha për përdorim në
spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder djerse; Xhaketa e kthyeshme, qe vishen në dy anë;
Jelek; Jelek lëkure; Xhaketë me mask te ngjiturt; Veshje të papërshkueshem nga uji; Rroba
per lundrim qe e mbrojnë lagështinë; Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje dhe
këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa mbështjellës për kimono (datemaki); Mbështjellës plazhi;
Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë një pjesëshe; Veshje kunder erës së fortë; Kostume kundër
erës; Pantallona kundër erës; Bluza kundër erës; Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri;
Xhaketa dimri; Çorape; Veshje të jashtme rezistente ndaj motit të lig; Çorape leshi;
Pantallona për Yogas; Bluza për yoga; Kostume aktrimi (Zoot); Pullë përforcuese [pjesët e
veshjeve]; Pullë përforcuese për kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për
mbathje [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të
çorapeve [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset
përforcueset të rrobave të veshjeve të mbendshme [pjesët e veshjeve];
Këpucë; Taka; Taka për këpucë; Papuçe (këpucë të leshta për fëmijë); Pantofla të banjos;
Këpucë për gra; Shtrojë për këpucë; Këpucë ortopedike; Taka qe ndrrohen ; Këpucë të
sheshta; Taka të ngjitura prej gome ose të materialeve plastike; Pajisjet që nuk rrëshqasin
për këpucë; Pantofla; Çorape si papuçe; Krem për këpucë; Çorape të brendshme për
këpucë; Kepucë Vrapimi; Këpucë të foshnjave; Pantofla lëkure; Këpucë lëkure; Këpucë me
figura; Këpucë me zbukurime; Pjese për sandale të stilit japonez; Pantofla; Këpucë pa
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lidhësa [këpucë]; Anësore për këpucë; Çizme shiu; Këpucë hipizimi; Lidheset e këpucëve;
Çizme për rugby; Papuçe për gra; Pandofla me grykë; Këpucë; Këpucë atletike; Këpucë për
kohën e lirë; Këpucë për volejboll më këmbë; Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim
të shpejt; Këpuce me taka; Këpucë për alpinizëm; Shtrojat e këpucëve për qëllime jo
ortopedike; Këpucë; Taka këpucësh; Shtroja këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore;
Pjese te siperme këpucësh; Këpucë për dëborë; Shputë për këpucë; Shputë për pandofla;
Taka për sandale te stilit japoneze; Këpucë me vizatime; Këpucë vallëzimi; Këpucë për
ballo; Këpucë tenisi; Këpucë trajnimi; Këllëf për këpucë; Çizme të papërshkueshme për
peshkim; Këpucë për unjë; Çizmet e dimri; Këpucë për Joga; Sandale Japoneze jori;
Shtroje për këpucë dhe çizme; Të brendshme femrash; Doreza për kostum zhytjeje;
Pizhama [vetëm nga trikotazhi]; Shtroje të ndërmjetme.
27 Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili;
Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë;
Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave;
Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave;
Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri muri; Tapiceri muri sintetike;
Tapiceri muri të letrës; Qilima.
35 Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Afishe-postimi; Reklamat me
slogane; Reklama komerciale; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Reklama në
internet; Shërbimet e telemarketingut; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Reklamim;
Sherbimet e shfaqjes për mallra; Përgatitja dhe prezantimi i ekraneve audio vizuale për
qëllime reklamimi; Organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produktit; Prezantimi i
mallrave dhe shërbimeve; Demonstrimi i shitjeve [për të tjerët]; Demonstrimi i mallrave
dhe shërbimeve me anë të mjeteve elektronike, gjithashtu në dobi të të ashtuquajturave
shërbime të Shitjeve permes televizorit dhe shitjese neper shtepi; Demonstrimi i mallrave
për qëllime promocionale; Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi;
Demonstrimi i mallrave; Tregtia dhe shërbimet ekspozuese; Organizimi i ekspozitave për
qëllime biznesi; Organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; Ekspozita (Administrimi) për qëllime biznesi; Ekspozita (Administrimi -) për qëllime biznesi; Ekspozita
(Administrimi -) për qëllime reklamimi; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve për
qëllime biznesi dhe promovuese; Shfaqje (Administrimi i biznesit -); Ekspozita për shfaqje
të modës për qëllime komerciale; Organizimi i ekraneve për qëllime komerciale;
Organizimi i ngjarjeve për qëllime komerciale dhe reklamuese; Organizimi i ngjarjeve,
ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese;
Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; Planifikimi dhe realizimi i panaireve,
ekspozitave dhe prezantimeve për qëllime ekonomike ose reklamuese; Organizimi i
ekspozitave për qëllime reklamimi; Marrja e hapësirës për reklamim permes internetit;
Marrja e hapësirës për reklama; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit
promovues; Shpërndarja e materialit promovues; Shpërndarja e reklamave dhe shpalljeve
tregtare; Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e materialit reklamues;
Shpërndarja e reklamave dhe materialeve promocionale; Shpërndarja e reklamave,
marketingut dhe materialeve publicitare; Shpërndarja e reklamave; Shpërndarja e
reklamave për të tjerët; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet internetit;
Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve,
materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e
reklamë e shtypur; Shpërndarja e mostrave për qëllime publiciteti; Shpërndarja e
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prospekteve dhe mostrave; Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e produkteve
për qëllime reklamimi; Shpërndarja e mostrës; Shpërndarja e njoftimeve të reklamave;
Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve,
materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e ; Shpërndarja e reklamë e shtypur;
Shpërndarja e materialit promovues; Rregullimi i shpërndarjes së literaturës reklamuese në
përgjigje të pyetjeve telefonike; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; Funksionet
e Zyrës; Menaxhimi i biznesit; Shërbimet e menaxhimit të zinxhirit furnizues; Organizimi i
prezantimeve për qëllime biznesi; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi;
Administrimi i biznesit; Studimet e marketingut.
42 Shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; Shërbime këshillimore në lidhje me kërkimin
shkencor; Shërbimet e analizës shkencore kompjuterike; Shërbimet e kërkimit shkencor të
kompjuterizuar; Shërbimet e testimit shkencor; Hartimi i informacionit shkencor; Përgatitja
e raporteve shkencore; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; Sigurimi i
informacionit shkencor; Shërbime këshillimore në lidhje me shkencën; Shërbimet dhe
dizajni shkencor që lidhen me to; Shërbimet shkencore dhe kërkimet që lidhen me to;
Hulumtimi shkencor në lidhje me kozmetikë; Hulumtime shkencore për qëllime mjekësore;
Hulumtimi dhe analiza shkencore; Shërbimet laboratorike (shkencore); Hulumtimi
shkencor dhe industrial; Hetimet shkencore për qëllime mjekësore; Shërbime konsulence në
lidhje me inxhinieri e produktit; Shërbime inxhinierike për të tjerët; Shërbimet e
konsulencës inxhinierike; Testimi inxhinierik; Përgatitja e raporteve inxhinierike;
Shërbimet e konsulencës inxhinierike; Hulumtime inxhinierike; Konsulencë inxhinierike në
lidhje me testimin; Inxhinieri teknike; Kryerja e studimeve shkencore; Analiza shkencore;
Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në hortikulturë;
Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në bujqësi;
Hulumtimi shkencor në lidhje me kiminë; Mbledhja e informacionit në lidhje me
hidrologjinë; Hulumtimet shkencore në lidhje me ekologjinë; Testimi inxhinierik;
Shërbimet e testimit shkencor; Testimi i tekstilit; Testimi i cilësisë së produkteve për
qëllime çertifikimi; Çertifikimi [kontrolli i cilësisë]; Sigurimi i informacionit në fushën e
zhvillimit të produkteve; Hulumtimi dhe zhvillimi i produktit; Dizajnimi i qilimave;
Projektimi i paketimit dhe materialeve të ambalazhimit; Dizajnimi i perdeve.

(210) KS/M/ 2018/463
(220) 11/04/2018
(731) Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2 4860 Lenzing, AT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) REFIBRA

(511) 10 Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve të
tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe
shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa
mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa
për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik;
Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor;
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Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza
mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza
për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të
përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor.
20 Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat
qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje;
Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë;
shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një
qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e
kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç
dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse
për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për
të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët
mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse
për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët
shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në
ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese].
21 Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak; leckë pluhurash; Pëlhurat e pastrimit të
syzeve; Rrathë peshqiresh; Kuti të rremojcave; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes;
Çantat e përshtatura për mjetet kozmetike; Çantat e tualeteve; Aplikuesit për kozmetikë;
Dorezat e furrës; Leckat e pastrimit.
22 Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi i
trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura
materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim
të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara
fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë
kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i
lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së
papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e
mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e
paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie;
Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i
paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e
mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit;
Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të
tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo
të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë
të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për
paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta
dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe
(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej
metali; shtrat i varur (hamak) ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara
kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi
[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të
tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te
tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë
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për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në
klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e
materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te
madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve;
Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje;
Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për
ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim;
Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim;
Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit,
për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar
si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim;
Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara
për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda
[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim;
Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime
bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni;
Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar
makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë
sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët
jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve
te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes
nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili;
Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese;
Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta
mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata;
Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje
për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh;
Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla
të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose
plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale
mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra;
Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose
plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per
paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe
mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Mbushje dhe
mbeshtjellje (me përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës); Mbushje për jastëkët e
veshur me susta.
23 Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur;
Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe
fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit;
Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat];
Fibrat e
mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije pambuku
mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit për
përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; Fije
mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e tekstilit;
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Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze
pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike
për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera
me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill
të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë
leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku
te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije
mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra
prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër;
Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të
trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të
vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë;
Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për
përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të
krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri;
Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije
artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të
tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill per qepje; Fijet natyrore; Fije
jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije
silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i
tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra
prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të
poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet
për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije
tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim
tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të
endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi.
24 Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja
[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura
elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike
të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e
artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve;
Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave
për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për
përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit
[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per
zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të
tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e
papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të
karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni;
Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për
mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve;
Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike;
Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike,
përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale
[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura
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të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura
me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për
izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të
prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili
për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili
për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e
peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili
për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir;
Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura;
Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për
përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të
fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim;
Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili;
Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar
[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil;
Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta
tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje;
Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e
tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura;
Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per
mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të
tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për
mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura];
Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të
tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për
kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati
dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile];
Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të
vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre);
Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të
endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura
për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati
dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese
për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara
nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë
shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të
pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për
shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për
fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë;
Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi;
Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme
nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek
dekorativ; Batanije të vogla për preher; Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku;
Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa
dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh; Batanije udhëtim [mbulesa për
preher]; Çarçafë per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë per shtrat portativ;
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Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te
mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te
mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje
sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat
e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e
shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për
banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një
përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo;
Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil];
Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake,
duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre
per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit
(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë
nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit
(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit; Pëlhura të qëndrueshme
ndaj zjarrit.
25 Kapelë;Kapele notit;Shami te vogla [shamitë];Kasketë basketbolli;Beretat;Kapele me
tufe;Kapeleri për gra;Kapele dushi;Kapele ekstravagande për gra;Sheshir për burra
(fedoras);Fes;Kapakë me strehë;Kapele golfi;Ferexhe;Mbulesa [për kokë];Kapela
diplomomi;Kapelë;Kornizë (kapele -) [model];Kapele të kafkës;Kalele te rezistueshme nga
uji;Kapele si shall [veshje];Kapela të vogla;Kapele me fjongo;Kapele kuzhinierësh;Kapele
sportive (përveç helmetave);Kapele te fëmijëve;Shamitë të kokës;Shamitë të kokës;Shamitë
të kokës;Shami e trashe;Kësulë klerikesh [kapele];Kapelet e modës;Kapelë [veshje për
kokë];Kapele me maja;Kapelat me strehe [kapele];Kapele per nate;Kapele (Lerte -)
[veshje];Kapele letre për kuzhinierët;Kapele letre për infermieret;Kapele të festave
[veshje];Mbeshtjellese leshi;Kapele prej leshi;Shamitë të kokës;Kapele shiu;Kapele të
qendisura;Kapele të sheshta;Kapele ushtarake;Kapelet plishi e mbledhur (suge-gasa);Maska
të gjumit;Velo [veshje];Shami koke;Kësule e rrumbullaket;Ripa dore te tenisit;Kapelet e
skijimit;Kapele dielli;Kapele dhe kasketa sportive;Kapela sportive;Rrip koke [veshje];Rripa
për djersë;Kapele plazhi;Kapele të qendisura;Maska;Kapelë termike;Kapelë pa strehë
[kapele];Shamit të kokës;Kapele leshi;Kapele të larta;Veshje;Veshje te mbrëmjes;Pallto te
mbrëmjes;Copa me skaje për qaf të ndashme për veshje pa krah (haneri);Kollare të
ndashme;Copa për nën krah [pjesë të veshjeve];Kostume për Aikido;Rroba te bardha
kishtare (Albs);Perparese me dizajne te futbollit amerikane;Gëzof me
kapuç;Kostume;Kostume mbrëmje;Kostume të grave;Flutura për qaf;Pantallona
solemn;Kostume (trenerka);Bluza;Rrobat e punës;Kominoshe;Bluza;Triko me
mëngë;mantelet;Ngrohëset e krahut [veshje];Kostum për mjekët;Pantallona të
ngrohta;Veshje të bëra prej lesh;Dorezat e vozitjes;Rroba komplete për te posalindur
[veshje];Veshje te brendshme për foshnje;Pizhama e kukullës së fëmijëve;Pantallonat e
foshnjave [veshje];Perparese plastike;Rroba te sipërme per foshnje;Veshje te trasha
komplet per foshnja [veshje];Pantallonat e foshnjave [veshje];Fundet e foshnjave;veshje
komplet per foshnje [veshje];Kostume për karrocë;Kostumet e notit;Kostumet e notit për
gratë;Kostume për burra;Kostumet e notit të pajisur me goma per sytjena;Veshe noti për
zotërinj dhe zonja;Mbulesa për larje;Kostumet e notit;Kostumet e notit;rrobë
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banje;Mbulesa për larje;Mbathje noti;Mbeshtjellese noti;Rroba;Kostume baleti;Fustan për
ballo;Shami te vogal [shamitë];Rripa [veshje];Uniformat e bejsbollit;Pizhama te
poshtme;Pizhama te siperme;Bluza te shkurta;Triko me printime;Veshje te ngrohëta per
këmbët;Veshje me lesh kashmiri;Veshje të imitimeve të lëkurës;Veshje leshi;Veshje të
motoristëve;Rrobat e foshnjës;Rroba per shoqerueste e nuseve;Veshje me printime për
patinazh;Rrobat e pagëzimit;Veshje për ushtrimin e xhudos;Veshje te fëmijëve;Veshje te
foshnjëve;Veshje të vajzave;Veshje prej lëkure të motoçiklistëve;Veshje lëkure;Veshje prej
liri;Veshje letre;Veshje prej pelushi;Veshje mëndafshi;Veshje për artet marciale;Veshje për
kalërim me kuaj- (përveç veshjeve per kalores);Artikuj të veshjes për përdorim
teatrale;Veshje për peshkatarët;Rrobat e djemve;Veshje për veshin në lojëra për
mundje;Veshje të maternitetit;Pantallona solemn per pritje;Pantallona të shkurtra
bermuda;Kemisha nate;Çorape nate;Kostume noti solemne;Bluza me meng;Bluza pa
meng;Qafore gëzofi [gjerdan];gete;Çorape të trupit;Rroba me lesh [ndërresa];Bluze e
shkurt e ngushte (bolero);Varese per lidhjet;Xhaketa te ngjashme me xhaketa
fluturuese;Pantallona të shkurtra boksieri;Veshjet e dasmës;Veshje uniform
(Burnouse);Sutjena;Sutjena me mbeshtetes;Bibidollka;Pelerinë;Shtytësit e pedaleve;Shtresa
të makinave;Mbulesa të mallrave;Pantollona me një qarje (veshje);Veshje prifterore
(Chasubles);Dekolte;Qeongram ( veeshje kineze);Rroba te bardha klerikesh;Rroba te
korit;Veshje te mbrëmjes;Pantallona kadifeje;Mbulesa per trup;Veshje për meshkuj;Veshje
te brendshme per gra;Fustane;Veshje te grave per jasht;Veshje te ngushta per burra;Veshje
të brendshme te femrave;Të brendshme femrash;Xhaketa te gjata;Jelek te gjatë;Xhinse
denim;Pardesy;Pelerinë;Veshje tre pjesesh [veshje];Xhaket e trashe;Shami xhepi;Kostume
një pjesëshe;Kostume te pambukut;Kostume një pjesëshe per loje;Të brendshme për një
perdorim;Veshjet per patinazh;Triko atletike;Triko leshi;Funde të shkurtra për kimonet
formale (hakama);Kostume maskaradash;Veshjet ceremoniale të grave;Sutjena sportive me
mbrojtese per thithjen e djerseve;Këmisha sportive me mbrojtese per thithjen e
djerses;Pantallona sportive per thithjen e djerses;Këmisha te peshkimit;Veshje te
peshkimit;Veshje te buta nga leshi;Mbeshtjelles te buta nga leshi per qafë;Flutura per
qafë;Kostume per fluturim;Veshje formale të mbrëmjes;Veshje formale;Veshje te holla me
printime [artikuj veshjesh];Mantelet e mëngjesit;Kostume për kohë të lirë;Këmisha
solemne;Pantallona të gjera;Veshje te perditshme;Te mrendshme te leheta nate;Veshje te
berberit;Veshje;Ndrresa futbolli;Kostume futbolli;Perparese futbolli;Mbështjellësit e
këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht;pallto gabardine [veshje];Golloshe (kepuce nga goma
te rezistueshme nga uji);Këpucë me çafa pa lidhëse;Mantelet e mëngjesit;Pantallona të
mbushura për përdorim atletik;Këmisha të mbushura për përdorim atletik;Pantallona të
shkurtra të mbushura për përdorim atletik;Trikotazh [veshje];Dorezat e qendisura;Xhaketa
të thurura;Të brendshme të qendisura;Gërnzi (bluza te pershkatareve);Veshje të
endura;Këmisha të endura;Jelek (gjamadan);Këmisha me golf;Pantallona të
golfit;Pantallona, këmisha dhe funde të golfit;Funde të golfit;Veshje komplet nga qafa deri
te shputat;Veshje për gjimnastikë;Çorape për kyçin e këmbës;Kostume të
Halloweenit;Jakë;Kollare;Shalle;Shami te qafës;Ngrohësa dore;Doreza [veshje];Doreza për
çiklistët;Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë përdorimit të
pajisjeve elektronike me prekje me dorë;Doreza duke përfshirë ato të bëra nga lëkura,
gëzofi apo lesh;Ngrohëset e duarve [veshje];Veshje te gjata;Këmisha me printime plazhi aloha;Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla;Këmishë me jaka;Këmishë;Këmishë
për kostume;Këmisha me kollare;Këmisha me qafë të hapur;Këmisha me pulla te
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gjata;Këmishë nate;Këmishë e brendshme [nën këmisha];Këmishë-te trasha
detare;Këmisha te gjata perpara;Kostume për meshkuj;Veshje për meshkuj;Veshmbathje
për meshkujt;Çorape të meshkujve;Të brendshme të meshkujve;Veshje te ngushtajelek;Veshje te dasmës;Triko leshi si xhaketa;Pulovër me kapuç;Pantollona te trasha për
burra për sporte te ndrushme;Pantollona;Pantallona të lëkurës;Pantallona për
fëmijë;Pantallona infermiere;Pantollona elastik per ushtrime;Pantallona të
dëborës;Kostume;Funda te gjerë;Pantallonat deri në gju;Mberthyese për veshje
[shiritat];Rripa pëlhurash për burra;Breza;Xhaketa [veshje];Xhaketa që janë veshje
sportive;Xhaketa polare të trasha;Xhaketa e peshkatarëve;Xhaketa me mëngë;Xhaketa pa
mëngë;Xhaketa për skijim;Xhaketa kundër shiut;Xhaketa, mbathje, pantallona, xhaketa për
meshkuj dhe femra;Xhaketa te pelhures;Pantallona gjuetie;Xhaketa gjuetie;Jeleka
gjuetie;Këmisha gjuetie;Xhaketa pa meng-kimone;Veshje denim [veshje];Xhinse
denim;Xhaketa denim;Puloverë;Pantallona për kalerim;Kostume elastike me zinxhir;Veshje
sportive komplet (rroba);Pantollona te trash te lehtë për ushtrime;Veshje te sipërme
sporti;Pantollona te trash te lehtë për ushtrime;Xhaketa të rënda;Xhaketa te mbushura
[veshje];Kostume për xhudo;Veshje te gjera për femra;Veshje te ngushta per trupi [të
brendshme];Uniformat e arteve marciale;Uniformat sportive të sporteve luftarake;Xhupat
me kapuç;Kostume karate;Shamitë kashmiri;Veshjet japoneze Kendo;Uniform ngjyre kafe
ne te verdhë;Fustanellë;Veshje pa meng - kimono;Xhakete e gjate xhybe;Përparëse;Xhakete e gjate -xhybe;Veshjet e infermiereve;Pelhurë (të gatshme) [pjesët e veshjeve];Xhepat për veshje;Veshje te gejra;Veshje te gjera me lule te
ngjitura;Pantallona te shkurt per ecje;Çorape të trasha te ngrohta;Ngrohësat e gjurit
[veshjeve];Veshje të shkurtra [veshje];Veshje të gatshme;Veshja bazë e veshjeve
tradicionale koreane [Jeogori];Jelekët e grave tradicionale koreane [Baeja];Mbulesa
koreane [Durumagi];Ngrohësit e trupit;Korseta me dekorime;Bluza me
askija;Korseta;Korseta;Korseta;Kostumet;Kostume me funde;Kostume për ti veshur fëmijë
per te luajtur;Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me role;Mbulesa për
shpatulla;Kollare që ngjiten;Kollare për veshje;Kollare dhe dekorime për qafë;Shami te
shkelqyera për qafë - Askot;Astar i gjer tyli;Brez;Bluza me mëngë të shkurtra ose me
mëngë të gjata;Këmisha me mëngë të shkurtra;Pantallona të shkurtra;Pantollona te shkurta
te lehta;Fustane të shkurtra të gjera;Veshje të shkurtëra për kimono (haori);Mbeshtjellese
me kapuç [veshje];Veshjet per laborator;Puloverë me mëngë të gjata;Xhaketa me mëngë të
gjata;Xhaketa të gjata;Rroba japoneze për fjetura (nemaki);Kimonot me gjatësi të plotë
(nagagi);Gjerdanët e gjata;Përparëse, jo nga letra;Pantallona të gjera për gjueti;Veshje për
vrapim;Rripa dhe gjyksor për vrapim;Kostume lëkure;Veshje lëkure;Xhaketa
lëkure;Xhaketa lëkure;Pantallona të përditshem;Pantollona te shkurtera elastime dollakë
(pantallona);Të brendshme;Të brendshme për absorbim të djersitjes;Xhaketa dritëreflektuese;Veshje e brendshme për gra;veshje nga tyli;Mbulesa e kostumeve për
larje;Veshje të jashtme për vajzat;Veshje klerikesh;Uniforma
atletike;Manshetë;Pallto;Peliqe;Mantelet e pambuku;Mantelet xhinse;Mantele për
gratë;Mantele për meshkujt;Velo koke;Maska të gjumit;Maska të syve;Kostume
marinaresh;Korsete me dekorimee;Veshje te brendshme per gra;Minifunde;Veshje te
brendshme te femrave;Veshje ceremoniale;Rrobat e pas -arjes;Kostume per vozitje me
motor;Doreza motorike;Xhaketa për vozitje me motor;Këllëf gëzofi për duart
[veshje];Këmisha nate për gra shtatëzena;Këmishë nate;Ndërresa nate;Kostume për
zhytje;Këmisha nate te tejdukshme;Çorape me dizajne: Veshje te jashme për gra;Veshje te
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jashme;Këmisha për kostume;Shputa për kepuce prej palme kacavjerrëse të endura për
sandale të stilit japonez;Këmishat e sipërme;Veshje te siperme te çiklizemit;Veshje te
siperme me kapuç;Këmisha te sipërme;Shirita për vesh;Veshore [veshje];Kombinimet
[veshje];Kominoshe;Ndërresa infermierie;Bluza te trasha;Mbështjellese
plazhi;Xhaketa;Pelerina;Mbuloja [veshje];Peliqe;Mantelet dhe xhaketat e leshta;Copa
leshi;Funda te shkurt;Xhaketa te shkurta;Pantollona te shkurta;Pantollona te
pirateve;Perparese plastike;Pantallona;Këmisha me golf;Bluza te thurura;Bluza te trasha me
golf;Bluza me golf;Mantel per shi;Triko;Triko me golf te gjate;Triko me golf te
simuluar;Triko ne form - V;Veshje per gjum [veshje];Veshje per sport;Pizhame;Pizhama
funde;Veshje të çiklistëve;Pantallona të shkurtra çiklizmi;Këmisha pranverore;Bluza
atletike;Shamitë të kokës;Veshje kundër shiut;Veshje per mbrojtje nga shiu;Pantallona të
papërshkueshme nga uji;Mushama;Xhaketa shiu;Doreza për vozitje;Pantollona per
stervitje;Xhaketa për vozitje;Funde;Bluza me golf: Rollka [veshje];Këmisha me golf;Bluza
me golf;Xhaketa për rugby;Pantallona të shkurtra rugby;Veshje te siperme per
rugby;Xhaketa për mal;Mbështjellës për trup;Veshje te gjata te lidhura ne bel;Xhaketa prej
lëkure të deleve;Xhaketa prej lëkure dashi;Shall qafë [shall];Tufat [veshje];Shall [vetëm
nga trikotazhi];Shamitë dhe mbeshtjellese koke;Shall dhe shall te gjere për femra;Brezat
për vesh;Brezat për kimono (obi);Uniformat e refereve;Ndërresë nate;Maska të
gjumit;Veshje gjumi;Rripa per kokë;Velo [veshje];Kollare;Pantollona te trash per
burra;Kostume bore;Pantallonat e dëborës;Shalle per supe;Mbeshtjelles per
supe[veshje];Uniformat e shkollës;Këmisha [veshje];Perparese letre;Breza
shtatzanie;Çorape shtatzënitë;Çorape absorbuese djersitje;Pantallonat absorbuese të
djersitjes;Breza djerse për kokë;Shirita djerse për dore;Shirita për kokë [veshje];Mburoja te
veshjes;Çorape anti-djerses;Shirita koke për djerse;Uniformat për infermierët;Mbathje
noti;Lidheset e mëndafshit;Shalle mëndafshi;Sutjena ngjitëse;Pelerine për frizer;Xhaketa
me zinxhir;Veshje;Këmisha me golf të simuluar;Këmisha dhe rripa;Kominoshe te
shkurta;Pantallona të shkurtra;Pantallona të shkurtra pelhure;Pantallona të shkurtra për
femra [të brendshme];Kostume bore;Kostume skijimi për gara;Doreza skijimi;Pantallona
skijimi;Xhaketa skijimi;Veshje për skijim;Maskat e skijimit;Pantallona të shkurtra
skijimi;pantallona të shkurtra;Breza;Xhaketa për mbremje;Kostume mbremje;Kostume për
rresqitese dëborë (snowboard);Dorashka për rresqitese dëborë;Çorape te stilit japonez
(tabi);Çorape dhe veshje për këmbë;Rripa për çorape;Sutjena me dekorime;Veshje për
verë;Kostume noti për fëmijë [veshje];Veshje aktrimi komedie;Kostume për
palestër;Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit];Veshje sportive;Sutjen
sportiv;Këmisha të perditshme;Këmisha sportive me mëngë të shkurtra;Pantallona
sportive;Xhaketa sportive;Çorape sportive;Kostum sportiv te ngjitura;Kostume sportive dhe
pantallona për sport me figura;Kostume për palestër;Jelek atletike;Shtresa mbrojtese nga
pluhuri;Xhaketa me tegela [veshje];Jelek me tegela;Përparëse pelhure;Përparëse pelhure
për të rritur per darka;Rripa për Shtrëngimin i gjerdanit për kimonos (datejime);kominoshe
për fënijë;Veshje me kemb për foshnjat dhe fëmijët e vegjël;Rrobë plazhi;Rrobat e
plazhit;Pantallona shtrënguese;Trikotazh [veshje];Këmisha të thurura;Triko;Të brendshme
te femrave;Llastik çorapesh;Çorape;Pantallonat absorbuese të djersitjes;Zbukurime për
çorape;Çorape me dekolte;Hollahopke;Çorape për vrapim [çorape];Triko
këmba;Çorape;Çorape pa thembra;Veshje serfi;Të brendshme për burra [mbathje];Bluza te
lehta;Triko te poshtme;Xhaketa te holla;Këmisha te holla;Pantallona të shkurtra;Kostumet e
Taekwondos;Zinxhirë të gjata;Breza te mesit;Veshje të siperme;Kostumet e
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valleve;Pardesy;Dorashka për maskim;Këmisha për maskim;Pantallona për
maskim;Xhaketa për maskim;Veshjet për maskim;Pantallona të ngushta;Veshje me
vija;Këmisha te tenisit;Veshje të tenisit;Bluza te tenisi;Funde te tenisit;Pantollona te
shkurta te tenisit;Çorape te tenisit;Rripa pëlhure [veshje];Veshje e gjate tradicionale
muslimane (Thobes);Kostume teatrale;Çorape termike;Veshjet termike;Veshje perandorake
(Togas);Veshje te siperme [veshje];Kostume folklorike;Veshje japoneze tradicionale;Rripa
te sutjenave;Rripa të përparëseje;Veshjet me printime (e Pinafa);Sutjen pa rripa;Bluza te
siperme për femra;Veshje për gjimnastikë;Triko te poshtme;Pantallona të shkurtra;Triko
komplet;Xhaketa te holla me pulla;Pantallona të shkurtra gome;Veshje sportive komplet
(Triathlon);Trikotazh [veshje];Veshje sportive (Singlets);Kostume për mbrojtje nga
lagështia;Bluza pa mëng;Shami [veshje];Shami qafe me dekorime;Shamit të
kokës;Tunikat;Çallmat;Veshje për gjimnastikë;Pantallona të shkurtra për palestër;Funde
baleti nga tyli (Tutus);Veshje dy pjesesh;Xhaketa të jashtme koreane për tu veshur mbi
veshje kryesore [Magoja];Pantallona për pelena (veshje);Pallto;Pantallona me astar;Shalle
të qafës;Gunë;Shall;Veshje të maternitetit;Veshje gjumi për nënën;Veshje të brendshme për
shtatzani;Uniformat;Uniformat për përdorim komercial;Uniformat për
infermierët;Uniforma për referet;Kostume të ngjitura;Veshje të brendshme;Ndërresa të
fëmijëve;Të brendshme të absorbimit të djersitjes;Bluza deri në bel;Nën këmisha për
kimono (juban);Nën këmisha për kimonos (koshimaki);Fundet
[veshje];Pantallona;Këmisha;Xhaketa te shkurta;Rripa për nyje (oboe-shin);Triko te
poshtme;Veshje të brendshme;Veshje e jashte për mbrojtjen e veshjeve;Kostume;Veshje
Volejboll;Veshje izoluese termike;Xhaketa të ngrohta;Bluza të ngrohtë;Veshje të
papërshkueshëm nga uji;Kostume papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët;Këpucët e
papërshkueshme nga uji;Veshje te jashtëme i papërshkueshëm nga uji;Çorape të
ujit;Pantallona të papërshkueshëm nga uji;Xhaketa kundër shiut;Veshje lëkure
[veshje];Kostum për skijim në ujë;Rrobat e bardha për kuzhinier;Shtresa të bardha për
përdorim në spital;Veshje te gjata;Këmisha kunder djerse;Xhaketa e kthyeshme, qe vishen
në dy anë;Jelek;Jelek lëkure;Xhaketë me mask te ngjiturt;Veshje të papërshkueshem nga
uji;Rroba per lundrim qe e mbrojnë lagështinë;Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje
dhe këpucë me çafa pa lidhëse;Rripa mbështjellës për kimono (datemaki);Mbështjellës
plazhi;Rroba për tu larë;Rrobe e gjatë një pjesëshe;Veshje kunder erës së fortë;Kostume
kundër erës;Pantallona kundër erës;Bluza kundër erës;Xhaketa kundër erës;Dorashka
dimri;Xhaketa dimri;Çorape;Veshje të jashtme rezistente ndaj motit të lig;Çorape
leshi;Pantallona për Yogas;Bluza për yoga;Kostume aktrimi (Zoot);Pullë përforcuese
[pjesët e veshjeve];Pullë përforcuese për kostume banje [pjesët e veshjeve];Pullë
përforcuese për mbathje [pjesët e veshjeve];Pjeset përforcueset të rrobave të baletit;Pjeset
përforcueset të çorapeve [pjesët e veshjeve];Pjeset përforcueset të hollohopkave [pjesët e
veshjeve];Pjeset përforcueset të rrobave të veshjeve të mbendshme [pjesët e
veshjeve];Këpucë;Taka;Taka për këpucë;Papuçe (këpucë të leshta për fëmijë);Pantofla të
banjos;Këpucë për gra;Shtrojë për këpucë;Këpucë ortopedike;Taka qe ndrrohen;Këpucë të
sheshta;Taka të ngjitura prej gome ose të materialeve plastike;Pajisjet që nuk rrëshqasin për
këpucë;Pantofla;Çorape si papuçe;Krem për këpucë;Çorape të brendshme për
këpucë;Kepucë Vrapimi;Këpucë të foshnjave;Pantofla lëkure;Këpucë lëkure;Këpucë me
figura;Këpucë me zbukurime;Pjese për sandale të stilit japonez;Pantofla;Këpucë pa lidhësa
[këpucë];Anësore për këpucë;Çizme shiu;Këpucë hipizimi;Lidheset e këpucëve;Çizme për
rugby;Papuçe për gra;Pandofla me grykë;Këpucë;Këpucë atletike;Këpucë për kohën e
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lirë;Këpucë për volejboll më këmbë;Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim të
shpejt;Këpuce me taka;Këpucë për alpinizëm;Shtrojat e këpucëve për qëllime jo
ortopedike;Këpucë;Taka këpucësh;Shtroja këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore;Pjese
te siperme këpucësh;Këpucë për dëborë;Shputë për këpucë;Shputë për pandofla;Taka për
sandale te stilit japoneze;Këpucë me vizatime;Këpucë vallëzimi;Këpucë për ballo;Këpucë
tenisi;Këpucë trajnimi;Këllëf për këpucë;Çizme të papërshkueshme për peshkim;Këpucë
për unjë;Çizmet e dimri;Këpucë për Joga;Sandale Japoneze jori;Shtroje për këpucë dhe
çizme;Të brendshme femrash;Doreza për kostum zhytjeje;Pizhama [vetëm nga
trikotazhi];Shtroje të ndërmjetme.
27 Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili;
Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë;
Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave;
Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave;
Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri muri; Tapiceri muri sintetike;
Tapiceri muri të letrës; Qilima.
35 Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Afishe-postimi; Reklamat me
slogane; Reklama komerciale; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Reklama në
internet; Shërbimet e telemarketingut; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Reklamim;
Sherbimet e shfaqjes për mallra; Përgatitja dhe prezantimi i ekraneve audio vizuale për
qëllime reklamimi; Organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produktit; Prezantimi i
mallrave dhe shërbimeve; Demonstrimi i shitjeve [për të tjerët]; Demonstrimi i mallrave
dhe shërbimeve me anë të mjeteve elektronike, gjithashtu në dobi të të ashtuquajturave
shërbime të Shitjeve permes televizorit dhe shitjese neper shtepi; Demonstrimi i mallrave
për qëllime promocionale; Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi;
Demonstrimi i mallrave; Tregtia dhe shërbimet ekspozuese; Organizimi i ekspozitave për
qëllime biznesi; Organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; Ekspozita (Administrimi) për qëllime biznesi; Ekspozita (Administrimi -) për qëllime biznesi; Ekspozita
(Administrimi -) për qëllime reklamimi; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve për
qëllime biznesi dhe promovuese; Shfaqje (Administrimi i biznesit -); Ekspozita për shfaqje
të modës për qëllime komerciale; Organizimi i ekraneve për qëllime komerciale;
Organizimi i ngjarjeve për qëllime komerciale dhe reklamuese; Organizimi i ngjarjeve,
ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese;
Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; Planifikimi dhe realizimi i panaireve,
ekspozitave dhe prezantimeve për qëllime ekonomike ose reklamuese; Organizimi i
ekspozitave për qëllime reklamimi; Marrja e hapësirës për reklamim permes internetit;
Marrja e hapësirës për reklama; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit
promovues; Shpërndarja e materialit promovues; Shpërndarja e reklamave dhe shpalljeve
tregtare; Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e materialit reklamues;
Shpërndarja e reklamave dhe materialeve promocionale; Shpërndarja e reklamave,
marketingut dhe materialeve publicitare; Shpërndarja e reklamave; Shpërndarja e
reklamave për të tjerët; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet internetit;
Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve,
materialeve të shtypura, mostrave];
Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e reklamë e shtypur; Shpërndarja e
mostrave për qëllime publiciteti; Shpërndarja e prospekteve dhe mostrave; Shpërndarja e
reklamave te shtypur; Shpërndarja e produkteve për qëllime reklamimi; Shpërndarja e
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mostrës; Shpërndarja e njoftimeve të reklamave; Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve
reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e
; Shpërndarja e reklamë e shtypur; Shpërndarja e materialit promovues; Rregullimi i
shpërndarjes së literaturës reklamuese në përgjigje të pyetjeve telefonike; Organizimi i
prezantimeve për qëllime biznesi; Funksionet e Zyrës; Menaxhimi i biznesit; Shërbimet e
menaxhimit të zinxhirit furnizues; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi;
Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; Administrimi i biznesit; Studimet e
marketingut.
42 Shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; Shërbime këshillimore në lidhje me kërkimin
shkencor; Shërbimet e analizës shkencore kompjuterike; Shërbimet e kërkimit shkencor të
kompjuterizuar; Shërbimet e testimit shkencor; Hartimi i informacionit shkencor; Përgatitja
e raporteve shkencore; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; Sigurimi i
informacionit shkencor; Shërbime këshillimore në lidhje me shkencën; Shërbimet dhe
dizajni shkencor që lidhen me to; Shërbimet shkencore dhe kërkimet që lidhen me to;
Hulumtimi shkencor në lidhje me kozmetikë; Hulumtime shkencore për qëllime mjekësore;
Hulumtimi dhe analiza shkencore; Shërbimet laboratorike (shkencore); Hulumtimi
shkencor dhe industrial; Hetimet shkencore për qëllime mjekësore; Shërbime konsulence në
lidhje me inxhinieri e produktit; Shërbime inxhinierike për të tjerët; Shërbimet e
konsulencës inxhinierike; Testimi inxhinierik; Përgatitja e raporteve inxhinierike;
Shërbimet e konsulencës inxhinierike; Hulumtime inxhinierike; Konsulencë inxhinierike në
lidhje me testimin; Inxhinieri teknike; Kryerja e studimeve shkencore; Analiza shkencore;
Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në hortikulturë;
Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në bujqësi;
Hulumtimi shkencor në lidhje me kiminë; Mbledhja e informacionit në lidhje me
hidrologjinë; Hulumtimet shkencore në lidhje me ekologjinë; Testimi inxhinierik;
Shërbimet e testimit shkencor; Testimi i tekstilit; Testimi i cilësisë së produkteve për
qëllime çertifikimi; Çertifikimi [kontrolli i cilësisë]; Sigurimi i informacionit në fushën e
zhvillimit të produkteve; Hulumtimi dhe zhvillimi i produktit; Dizajnimi i qilimave;
Projektimi i paketimit dhe materialeve të ambalazhimit; Dizajnimi i perdeve.

(210) KS/M/ 2018/464
(220) 11/04/2018
(731) Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2 4860 Lenzing, AT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) TENCEL

(511) 16 Letër krepe; Materialet filtruese të letrës; Letër filtrimi; Filtra letre për aparatin e
kafesë; Materialet të printuara për paketimin e letrës; Kontejnerët (kutite) e letrës për
qëllime paketimi; Çanta prej letre për paketim; Fjngo te letrës dekorative për mbështjellje;
Letër dekorative për mbeshtjellje; Letër qe e kontrollon lageshtine prej letre ose plastike për
paketimin e produkteve ushqimore; Letër e celulozës së riperpunuar për mbështjellje;
Etiketat e letrës per dhurate; Letër per mbeshtjelljen e dhuratave; Paketime kartoni; Fletë
plastike për paketim; Letër e mbushur me vaj për qëllime mbështjellëse; Letër të kartonit
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për paketim; Materiale plastike për paketim; Letër për paketim dhe mbeshtjellje; Thasë
letre; Çanta prej letre për paketim; Fjongo për deorimin e paketimeve; Çanta prej letre për
paketim; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose
plastikës; Kontejnerët e paketimit industrial të letrës; Kontejnerët e kartonit për paketim;
Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar; Çanta [zarfe, çanta] prej letre ose
plastike, për paketim; Fletë për ambalazhimin e ushqimeve; Karton paketimi; Kuti të
kartonit për paketim; Kuti prej fibre; Materialet plastike për paketim (qe nuk përfshihen në
klasa të tjera); Mbështjelles te materialeve prej letre; Materialet e paketimit të bëra prej
kartoni; Materialet e paketimit të bëra nga letra të ricikluara; Materiali i paketimit i bërë
nga niseshte; Materialet e paketimit; Letër ambalazhi; Kuti të kartonit për paketim; Çanta
prej letre për paketim; Fletë viskoze (fije mendafshi) për mbështjellje; Etiketat e
identifikimit të letrës; Tabelë e shkrimit; Fletore; Etiketa të letrës; Kuti lapsash; Çantat për
shkrimi; Top stilolapsash; Tavolina të vogla; Kuti paketuese ngjitësish; Gjera të shtypura;
Ngjites [shkrimi]; Ngjites [vizatime te shtypura]; Materialet e shtypura të reklamave nga
leta; Materialet e shtypura të reklamave nga kartoni; pamflete; Flamuj të letrës; Broshura të
shtypura; Kalendarë të shtypur; Materiale promocionale të shtypura; Dekorime ngjitëse prej
letre; Afatore [botime të shtypura]; kalendarë; Banderole letre; postera; Kartolina;
prospekte; Kartolinat e Krishtlindjes; Publikime promovuese; Tabelat per shkrim nga letra
ose kartonit; Tabela reklamuese nga kartoni; Kopertinat e librit; Letër krepe (rrjete) për
përdorim shtëpiak; Letër për përdorim në prodhimin e letrës për muri-tapeta; Letër e bute
për përdorim si material i letrës së stencilit (leter e holle); Letër për përdorim në prodhimin
e qeseve të çajit; Leter e bute per heqjen e kzmetikes; Leter e bute e trashë [për përdorim në
higjienë]; Filtra (Leter Kafe -); Faculeta letre; Leter e bute per fytyrë; Shtresa absorbuese
prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Leter per shami; Shami letre;
Letër higjienike; Shami e letrës për përdorim kozmetik; Shami celulozë; revista; Fletore
(ligjore) shkrimi; Nënshtresat për një perdorim për kafshët shtëpiake; Pelena për stërvitje
për një pedorim për kafshët shtëpiake.
20 Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat
qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje;
Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë;
shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një
qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e
kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç
dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse
për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për
të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët
mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse
për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët
shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në
ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese].
22 Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi i
trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura
materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim
të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara
fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë
kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i
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lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së
papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e
mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e
paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie;
Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i
paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e
mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit;
Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të
tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo
të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë
të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për
paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta
dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe
(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej
metali; shtrat i varur (hamak) ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara
kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi
[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të
tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te
tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë
për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në
klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e
materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te
madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve;
Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje;
Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për
ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim;
Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim;
Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit,
për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar
si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim;
Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara
për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda
[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim;
Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime
bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni;
Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar
makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë
sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët
jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve
te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes
nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili;
Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese;
Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta
mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata;
Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje
për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh;
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Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla
të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose
plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale
mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra;
Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose
plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per
paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe
mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Mbushje jo prej
gomës, plastikës, letre ose kartonit.
23 Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur;
Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe
fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit;
Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat];
Fibrat e
mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije pambuku
mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit për
përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; Fije
mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e tekstilit;
Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze
pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike
për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera
me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill
të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë
leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku
te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije
mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra
prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër;
Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të
trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të
vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë;
Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për
përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të
krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri;
Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije
artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të
tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill per qepje; Fijet natyrore; Fije
jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije
silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i
tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra
prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të
poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet
për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije
tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim
tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të
endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi.
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24 Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja
[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura
elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike
të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e
artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve;
Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave
për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për
përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit
[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per
zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të
tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e
papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të
karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni;
Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për
mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve;
Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike;
Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike,
përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale
[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura
të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura
me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për
izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të
prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili
për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili
për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e
peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili
për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir;
Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura;
Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për
përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të
fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim;
Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili;
Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar
[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil;
Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta
tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje;
Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e
tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura;
Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per
mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të
tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për
mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura];
Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të
tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për
kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati
dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile];
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Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të
vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre);
Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të
endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura
për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati
dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese
për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara
nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë
shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të
pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për
shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për
fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë;
Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi;
Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme
nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek
dekorativ; Batanije të vogla për preher; Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku;
Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa
dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh; Batanije udhëtim [mbulesa për
preher]; Çarçafë per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë per shtrat portativ;
Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te
mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te
mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje
sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat
e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e
shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për
banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një
përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo;
Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil];
Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake,
duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre
per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit
(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë
nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit
(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit; Shtresa për banjo; Lloje të
tekstilit të endura për larje të trupit (përveç përdorimit mjekësor); Pëlhura të qëndrueshme
ndaj zjarrit; Pëlhura për mobilje; Jorgan me tegela.
25 Kapelë; Kapele notit; Shami te vogla [shamitë]; Kasketë basketbolli; Beretat; Kapele
me tufe; Kapeleri për gra; Kapele dushi; Kapele ekstravagande për gra; Sheshir për burra
(fedoras); Fes; Kapakë me strehë; Kapele golfi; Ferexhe; Mbulesa [për kokë]; Kapela
diplomomi; Kapelë; Kornizë (kapele -) [model]; Kapele të kafkës; Kalele te rezistueshme
nga uji; Kapele si shall [veshje]; Kapela të vogla; Kapele me fjongo; Kapele kuzhinierësh;
Kapele sportive (përveç helmetave); Kapele te fëmijëve; Shamitë të kokës; Shamitë të
kokës; Shamitë të kokës; Shami e trashe; Kësulë klerikesh [kapele]; Kapelet e modës;
Kapelë [veshje për kokë]; Kapele me maja; Kapelat me strehe [kapele]; Kapele per nate;
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Kapele (Lerte -) [veshje]; Kapele letre për kuzhinierët; Kapele letre për infermieret; Kapele
të festave [veshje]; Mbeshtjellese leshi; Kapele prej leshi; Shamitë të kokës; Kapele shiu;
Kapele të qendisura; Kapele të sheshta;
Kapele ushtarake; Kapelet plishi e mbledhur (suge-gasa); Maska të gjumit; Velo [veshje];
Shami koke; Kësule e rrumbullaket; Ripa dore te tenisit; Kapelet e skijimit; Kapele dielli;
Kapele dhe kasketa sportive; Kapela sportive; Rrip koke [veshje]; Rripa për djersë; Kapele
plazhi; Kapele të qendisura; Maska; Kapelë termike; Kapelë pa strehë [kapele]; Shamit të
kokës; Kapele leshi; Kapele të larta; Veshje; Veshje te mbrëmjes; Pallto te mbrëmjes; Copa
me skaje për qaf të ndashme për veshje pa krah (haneri); Kollare të ndashme; Copa për nën
krah [pjesë të veshjeve]; Kostume për Aikido; Rroba te bardha kishtare (Albs); Perparese
me dizajne te futbollit amerikane; Gëzof me kapuç; Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume
të grave; Flutura për qaf; Pantallona solemn; Kostume (trenerka); Bluza; Rrobat e punës;
Kominoshe; Bluza; Triko me mëngë; mantelet; Ngrohëset e krahut [veshje]; Kostum për
mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të bëra prej lesh; Dorezat e vozitjes; Rroba komplete
për te posalindur [veshje]; Veshje te brendshme për foshnje; Pizhama e kukullës së
fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Perparese plastike; Rroba te sipërme per
foshnje; Veshje te trasha komplet per foshnja [veshje]; Pantallonat e foshnjave [veshje];
Fundet e foshnjave; veshje komplet per foshnje [veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e
notit; Kostumet e notit për gratë; Kostume për burra; Kostumet e notit të pajisur me goma
per sytjena; Veshe noti për zotërinj dhe zonja; Mbulesa për larje; Kostumet e notit;
Kostumet e notit; rrobë banje; Mbulesa për larje; Mbathje noti; Mbeshtjellese noti; Rroba;
Kostume baleti; Fustan për ballo; Shami te vogal [shamitë]; Rripa [veshje]; Uniformat e
bejsbollit; Pizhama te poshtme; Pizhama te siperme; Bluza te shkurta; Triko me printime;
Veshje te ngrohëta per këmbët; Veshje me lesh kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës;
Veshje leshi; Veshje të motoristëve; Rrobat e foshnjës; Rroba per shoqerueste e nuseve;
Veshje me printime për patinazh; Rrobat e pagëzimit; Veshje për ushtrimin e xhudos;
Veshje te fëmijëve; Veshje te foshnjëve; Veshje të vajzave; Veshje prej lëkure të
motoçiklistëve; Veshje lëkure; Veshje prej liri; Veshje letre; Veshje prej pelushi; Veshje
mëndafshi; Veshje për artet marciale; Veshje për kalërim me kuaj- (përveç veshjeve per
kalores); Artikuj të veshjes për përdorim teatrale; Veshje për peshkatarët; Rrobat e djemve;
Veshje për veshin në lojëra për mundje; Veshje të maternitetit; Pantallona solemn per
pritje; Pantallona të shkurtra bermuda; Kemisha nate; Çorape nate; Kostume noti solemne;
Bluza me meng; Bluza pa meng; Qafore gëzofi [gjerdan]; gete; Çorape të trupit; Rroba me
lesh [ndërresa]; Bluze e shkurt e ngushte (bolero); Varese per lidhjet; Xhaketa te ngjashme
me xhaketa fluturuese; Pantallona të shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje uniform
(Burnouse); Sutjena; Sutjena me mbeshtetes; Bibidollka; Pelerinë; Shtytësit e pedaleve;
Shtresa të makinave; Mbulesa të mallrave; Pantollona me një qarje (veshje); Veshje
prifterore (Chasubles); Dekolte; Qeongram ( veeshje kineze); Rroba te bardha klerikesh;
Rroba te korit; Veshje te mbrëmjes; Pantallona kadifeje; Mbulesa per trup; Veshje për
meshkuj; Veshje te brendshme per gra; Fustane; Veshje te grave per jasht; Veshje te
ngushta per burra; Veshje të brendshme te femrave; Të brendshme femrash; Xhaketa te
gjata; Jelek te gjatë; Xhinse denim; Pardesy; Pelerinë; Veshje tre pjesesh [veshje]; Xhaket e
trashe; Shami xhepi; Kostume një pjesëshe; Kostume te pambukut; Kostume një pjesëshe
per loje; Të brendshme për një perdorim; Veshjet per patinazh; Triko atletike; Triko leshi;
Funde të shkurtra për kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Veshjet
ceremoniale të grave; Sutjena sportive me mbrojtese per thithjen e djerseve; Këmisha
231

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

sportive me mbrojtese per thithjen e djerses; Pantallona sportive per thithjen e djerses;
Këmisha te peshkimit; Veshje te peshkimit; Veshje te buta nga leshi; Mbeshtjelles te buta
nga leshi per qafë; Flutura per qafë; Kostume per fluturim; Veshje formale të mbrëmjes;
Veshje formale; Veshje te holla me printime [artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit;
Kostume për kohë të lirë; Këmisha solemne; Pantallona të gjera; Veshje te perditshme; Te
mrendshme te leheta nate; Veshje te berberit; Veshje; Ndrresa futbolli; Kostume futbolli;
Perparese futbolli; Mbështjellësit e këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht; pallto gabardine
[veshje]; Golloshe (kepuce nga goma te rezistueshme nga uji); Këpucë me çafa pa lidhëse;
Mantelet e mëngjesit; Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të mbushura
për përdorim atletik; Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik; Trikotazh
[veshje]; Dorezat e qendisura; Xhaketa të thurura; Të brendshme të qendisura; Gërnzi
(bluza te pershkatareve); Veshje të endura; Këmisha të endura; Jelek (gjamadan); Këmisha
me golf; Pantallona të golfit; Pantallona, këmisha dhe funde të golfit; Funde të golfit;
Veshje komplet nga qafa deri te shputat; Veshje për gjimnastikë; Çorape për kyçin e
këmbës; Kostume të Halloweenit; Jakë; Kollare; Shalle; Shami te qafës; Ngrohësa dore;
Doreza [veshje];
Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë
përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të bëra
nga lëkura, gëzofi apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Veshje te gjata; Këmisha me
printime plazhi - aloha; Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla; Këmishë me jaka;
Këmishë; Këmishë për kostume; Këmisha me kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha
me pulla te gjata; Këmishë nate;
Këmishë e brendshme [nën këmisha]; Këmishë-te trasha detare; Këmisha te gjata perpara;
Kostume për meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje për meshkujt; Çorape të
meshkujve;
Të brendshme të meshkujve; Veshje te ngushta-jelek; Veshje te dasmës; Triko leshi si
xhaketa; Pulovër me kapuç; Pantollona te trasha për burra për sporte te ndrushme;
Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për fëmijë; Pantallona infermiere; Pantollona
elastik per ushtrime; Pantallona të dëborës; Kostume; Funda te gjerë; Pantallonat deri në
gju; Mberthyese për veshje [shiritat]; Rripa pëlhurash për burra; Breza; Xhaketa [veshje];
Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të trasha; Xhaketa e peshkatarëve; Xhaketa
me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa për skijim; Xhaketa kundër shiut; Xhaketa,
mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra; Xhaketa te pelhures; Pantallona
gjuetie; Xhaketa gjuetie; Jeleka gjuetie; Këmisha gjuetie; Xhaketa pa meng-kimone; Veshje
denim [veshje]; Xhinse denim; Xhaketa denim; Puloverë; Pantallona për kalerim; Kostume
elastike me zinxhir; Veshje sportive komplet (rroba); Pantollona te trash te lehtë për
ushtrime; Veshje te sipërme sporti; Pantollona te trash te lehtë për ushtrime; Xhaketa të
rënda; Xhaketa te mbushura [veshje]; Kostume për xhudo; Veshje te gjera për femra;
Veshje te ngushta per trupi [të brendshme]; Uniformat e arteve marciale; Uniformat
sportive të sporteve luftarake; Xhupat me kapuç; Kostume karate; Shamitë kashmiri;
Veshjet japoneze Kendo; Uniform ngjyre kafe ne te verdhë; Fustanellë; Veshje pa meng kimono; Xhakete e gjate -xhybe; Përparëse; Xhakete e gjate -xhybe; Veshjet e
infermiereve; Pelhurë (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për veshje; Veshje te gejra;
Veshje te gjera me lule te ngjitura; Pantallona te shkurt per ecje; Çorape të trasha te
ngrohta; Ngrohësat e gjurit [veshjeve]; Veshje të shkurtra [veshje]; Veshje të gatshme;
Veshja bazë e veshjeve tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave tradicionale koreane
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[Baeja]; Mbulesa koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta me dekorime; Bluza me
askija; Korseta; Korseta; Korseta; Kostumet; Kostume me funde; Kostume për ti veshur
fëmijë per te luajtur; Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me role; Mbulesa për
shpatulla; Kollare që ngjiten; Kollare për veshje; Kollare dhe dekorime për qafë; Shami te
shkelqyera për qafë - Askot; Astar i gjer tyli; Brez; Bluza me mëngë të shkurtra ose me
mëngë të gjata; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra; Pantollona te
shkurta te lehta; Fustane të shkurtra të gjera; Veshje të shkurtëra për kimono (haori);
Mbeshtjellese me kapuç [veshje]; Veshjet per laborator; Puloverë me mëngë të gjata;
Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të gjata; Rroba japoneze për fjetura (nemaki);
Kimonot me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët e gjata; Përparëse, jo nga letra; Pantallona
të gjera për gjueti; Veshje për vrapim; Rripa dhe gjyksor për vrapim; Kostume lëkure;
Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantallona të përditshem; Pantollona te
shkurtera elastime dollakë (pantallona); Të brendshme; Të brendshme për absorbim të
djersitjes; Xhaketa dritë-reflektuese;
Veshje e brendshme për gra; veshje nga tyli; Mbulesa e kostumeve për larje; Veshje të
jashtme për vajzat; Veshje klerikesh; Uniforma atletike; Manshetë; Pallto; Peliqe; Mantelet
e pambuku; Mantelet xhinse; Mantele për gratë; Mantele për meshkujt; Velo koke; Maska
të gjumit; Maska të syve; Kostume marinaresh; Korsete me dekorimee; Veshje te
brendshme per gra; Minifunde; Veshje te brendshme te femrave; Veshje ceremoniale;
Rrobat e pas -arjes; Kostume per vozitje me motor; Doreza motorike; Xhaketa për vozitje
me motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Këmisha nate për gra shtatëzena; Këmishë nate;
Ndërresa nate; Kostume për zhytje; Këmisha nate te tejdukshme; Çorape me dizajne:
Veshje te jashme për gra; Veshje te jashme; Këmisha për kostume; Shputa për kepuce prej
palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; Këmishat e sipërme; Veshje te
siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha te sipërme; Shirita për vesh;
Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa infermierie; Bluza te trasha;
Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Pelerina; Mbuloja [veshje]; Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e
leshta; Copa leshi; Funda te shkurt; Xhaketa te shkurta; Pantollona te shkurta; Pantollona te
pirateve; Perparese plastike; Pantallona; Këmisha me golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha
me golf; Bluza me golf; Mantel per shi; Triko; Triko me golf te gjate; Triko me golf te
simuluar; Triko ne form - V; Veshje per gjum [veshje]; Veshje per sport; Pizhame; Pizhama
funde; Veshje të çiklistëve; Pantallona të shkurtra çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza
atletike; Shamitë të kokës; Veshje kundër shiut; Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të
papërshkueshme nga uji; Mushama; Xhaketa shiu; Doreza për vozitje; Pantollona per
stervitje; Xhaketa për vozitje; Funde; Bluza me golf: Rollka [veshje]; Këmisha me golf;
Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të shkurtra rugby; Veshje te siperme per
rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup; Veshje te gjata te lidhura ne bel; Xhaketa
prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi; Shall qafë [shall]; Tufat [veshje]; Shall
[vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese koke; Shall dhe shall te gjere për femra;
Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi); Uniformat e refereve; Ndërresë nate; Maska të
gjumit; Veshje gjumi; Rripa per kokë; Velo [veshje]; Kollare; Pantollona te trash per burra;
Kostume bore; Pantallonat e dëborës; Shalle per supe; Mbeshtjelles per supe[veshje];
Uniformat e shkollës; Këmisha [veshje]; Perparese letre; Breza shtatzanie; Çorape
shtatzënitë; Çorape absorbuese djersitje; Pantallonat absorbuese të djersitjes; Breza djerse
për kokë; Shirita djerse për dore; Shirita për kokë [veshje]; Mburoja te veshjes; Çorape
anti-djerses; Shirita koke për djerse; Uniformat për infermierët; Mbathje noti; Lidheset e
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mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjena ngjitëse; Pelerine për frizer; Xhaketa me zinxhir;
Veshje; Këmisha me golf të simuluar; Këmisha dhe rripa; Kominoshe te shkurta;
Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra pelhure; Pantallona të shkurtra për femra [të
brendshme]; Kostume bore; Kostume skijimi për gara; Doreza skijimi; Pantallona skijimi;
Xhaketa skijimi; Veshje për skijim; Maskat e skijimit; Pantallona të shkurtra skijimi;
pantallona të shkurtra; Breza; Xhaketa për mbremje; Kostume mbremje; Kostume për
rresqitese dëborë (snowboard); Dorashka për rresqitese dëborë; Çorape te stilit japonez
(tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Rripa për çorape; Sutjena me dekorime; Veshje për
verë; Kostume noti për fëmijë [veshje]; Veshje aktrimi komedie; Kostume për palestër;
Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit]; Veshje sportive; Sutjen sportiv; Këmisha të
perditshme; Këmisha sportive me mëngë të shkurtra; Pantallona sportive; Xhaketa sportive;
Çorape sportive; Kostum sportiv te ngjitura; Kostume sportive dhe pantallona për sport me
figura; Kostume për palestër; Jelek atletike; Shtresa mbrojtese nga pluhuri; Xhaketa me
tegela [veshje]; Jelek me tegela; Përparëse pelhure; Përparëse pelhure për të rritur per
darka; Rripa për Shtrëngimin i gjerdanit për kimonos (datejime); kominoshe për fënijë;
Veshje me kemb për foshnjat dhe fëmijët e vegjël; Rrobë plazhi; Rrobat e plazhit;
Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje]; Këmisha të thurura; Triko; Të brendshme te
femrave; Llastik çorapesh; Çorape; Pantallonat absorbuese të djersitjes; Zbukurime për
çorape; Çorape me dekolte; Hollahopke; Çorape për vrapim [çorape]; Triko këmba;
Çorape; Çorape pa thembra; Veshje serfi; Të brendshme për burra [mbathje]; Bluza te
lehta; Triko te poshtme; Xhaketa te holla; Këmisha te holla; Pantallona të shkurtra;
Kostumet e Taekwondos; Zinxhirë të gjata; Breza te mesit; Veshje të siperme; Kostumet e
valleve; Pardesy; Dorashka për maskim; Këmisha për maskim; Pantallona për maskim;
Xhaketa për maskim; Veshjet për maskim; Pantallona të ngushta; Veshje me vija; Këmisha
te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza te tenisi; Funde te tenisit; Pantollona te shkurta te tenisit;
Çorape te tenisit; Rripa pëlhure [veshje]; Veshje e gjate tradicionale muslimane (Thobes);
Kostume teatrale; Çorape termike; Veshjet termike; Veshje perandorake (Togas); Veshje te
siperme [veshje]; Kostume folklorike; Veshje japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave;
Rripa të përparëseje; Veshjet me printime (e Pinafa); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për
femra; Veshje për gjimnastikë; Triko te poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet;
Xhaketa te holla me pulla; Pantallona të shkurtra gome; Veshje sportive komplet
(Triathlon); Trikotazh [veshje]; Veshje sportive (Singlets); Kostume për mbrojtje nga
lagështia; Bluza pa mëng; Shami [veshje]; Shami qafe me dekorime; Shamit të kokës;
Tunikat; Çallmat; Veshje për gjimnastikë; Pantallona të shkurtra për palestër; Funde baleti
nga tyli (Tutus); Veshje dy pjesesh; Xhaketa të jashtme koreane për tu veshur mbi veshje
kryesore [Magoja]; Pantallona për pelena (veshje); Pallto; Pantallona me astar; Shalle të
qafës; Gunë; Shall; Veshje të maternitetit; Veshje gjumi për nënën; Veshje të brendshme
për shtatzani; Uniformat; Uniformat për përdorim komercial; Uniformat për infermierët;
Uniforma për referet; Kostume të ngjitura; Veshje të brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të
brendshme të absorbimit të djersitjes; Bluza deri në bel; Nën këmisha për kimono (juban);
Nën këmisha për kimonos (koshimaki); Fundet [veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te
shkurta; Rripa për nyje (oboe-shin); Triko te poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e
jashte për mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje Volejboll; Veshje izoluese termike;
Xhaketa të ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të papërshkueshëm nga uji; Kostume
papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët; Këpucët e papërshkueshme nga uji; Veshje te
jashtëme i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit; Pantallona të papërshkueshëm nga uji;
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Xhaketa kundër shiut; Veshje lëkure [veshje]; Kostum për skijim në ujë; Rrobat e bardha
për kuzhinier; Shtresa të bardha për përdorim në spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder
djerse; Xhaketa e kthyeshme, qe vishen në dy anë; Jelek; Jelek lëkure; Xhaketë me mask te
ngjiturt; Veshje të papërshkueshem nga uji; Rroba per lundrim qe e mbrojnë lagështinë;
Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje dhe këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa
mbështjellës për kimono (datemaki); Mbështjellës plazhi; Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë
një pjesëshe; Veshje kunder erës së fortë; Kostume kundër erës; Pantallona kundër erës;
Bluza kundër erës; Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri; Xhaketa dimri; Çorape; Veshje
të jashtme rezistente ndaj motit të lig; Çorape leshi; Pantallona për Yogas; Bluza për yoga;
Kostume aktrimi (Zoot); Pullë përforcuese [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për
kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për mbathje [pjesët e veshjeve]; Pjeset
përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të çorapeve [pjesët e veshjeve]; Pjeset
përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të veshjeve
të mbendshme [pjesët e veshjeve];
Këpucë; Taka; Taka për këpucë; Papuçe (këpucë të leshta për fëmijë); Pantofla të banjos;
Këpucë për gra; Shtrojë për këpucë; Këpucë ortopedike; Taka qe ndrrohen ; Këpucë të
sheshta; Taka të ngjitura prej gome ose të materialeve plastike; Pajisjet që nuk rrëshqasin
për këpucë; Pantofla; Çorape si papuçe; Krem për këpucë; Çorape të brendshme për
këpucë; Kepucë Vrapimi; Këpucë të foshnjave; Pantofla lëkure; Këpucë lëkure; Këpucë me
figura; Këpucë me zbukurime; Pjese për sandale të stilit japonez; Pantofla; Këpucë pa
lidhësa [këpucë]; Anësore për këpucë; Çizme shiu; Këpucë hipizimi; Lidheset e këpucëve;
Çizme për rugby; Papuçe për gra; Pandofla me grykë; Këpucë; Këpucë atletike; Këpucë për
kohën e lirë; Këpucë për volejboll më këmbë; Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim
të shpejt; Këpuce me taka; Këpucë për alpinizëm; Shtrojat e këpucëve për qëllime jo
ortopedike; Këpucë; Taka këpucësh; Shtroja këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore;
Pjese te siperme këpucësh; Këpucë për dëborë; Shputë për këpucë; Shputë për pandofla;
Taka për sandale te stilit japoneze; Këpucë me vizatime; Këpucë vallëzimi; Këpucë për
ballo; Këpucë tenisi; Këpucë trajnimi; Këllëf për këpucë; Çizme të papërshkueshme për
peshkim; Këpucë për unjë; Çizmet e dimri; Këpucë për Joga; Sandale Japoneze jori;
Shtroje për këpucë dhe çizme; Shtroje të ndërmjetme; Pizhama [vetëm nga trikotazhi]; Të
brendshme femrash; Mbërthekojsa për veshje [aski]; Veshje të brendshme; Doreza për
kostum zhytjeje.
27 Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili;
Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë;
Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave;
Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave;
Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri muri; Tapiceri muri sintetike;
Tapiceri muri të letrës; Qilima.
35 Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Afishe-postimi; Reklamat me
slogane; Reklama komerciale; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Reklama në
internet; Shërbimet e telemarketingut; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Reklamim;
Sherbimet e shfaqjes për mallra; Përgatitja dhe prezantimi i ekraneve audio vizuale për
qëllime reklamimi; Organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produktit; Prezantimi i
mallrave dhe shërbimeve; Demonstrimi i shitjeve [për të tjerët]; Demonstrimi i mallrave
dhe shërbimeve me anë të mjeteve elektronike, gjithashtu në dobi të të ashtuquajturave
shërbime të Shitjeve permes televizorit dhe shitjese neper shtepi; Demonstrimi i mallrave
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për qëllime promocionale; Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi;
Demonstrimi i mallrave; Tregtia dhe shërbimet ekspozuese; Organizimi i ekspozitave për
qëllime biznesi; Organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; Ekspozita (Administrimi) për qëllime biznesi; Ekspozita (Administrimi -) për qëllime biznesi; Ekspozita
(Administrimi -) për qëllime reklamimi; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve për
qëllime biznesi dhe promovuese; Shfaqje (Administrimi i biznesit ); Ekspozita për shfaqje të modës për qëllime komerciale; Organizimi i ekraneve për
qëllime komerciale; Organizimi i ngjarjeve për qëllime komerciale dhe reklamuese;
Organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale,
promovuese dhe reklamuese; Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi;
Planifikimi dhe realizimi i panaireve, ekspozitave dhe prezantimeve për qëllime ekonomike
ose reklamuese; Organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; Marrja e hapësirës për
reklamim permes internetit; Marrja e hapësirës për reklama; Shpërndarja e reklamave,
marketingut dhe materialit promovues; Shpërndarja e materialit promovues; Shpërndarja e
reklamave dhe shpalljeve tregtare; Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e
materialit reklamues; Shpërndarja e reklamave dhe materialeve promocionale; Shpërndarja
e reklamave, marketingut dhe materialeve publicitare; Shpërndarja e reklamave;
Shpërndarja e reklamave për të tjerët; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet
internetit; Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve,
prospekteve, materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e reklamave te shtypur;
Shpërndarja e reklamë e shtypur; Shpërndarja e mostrave për qëllime publiciteti;
Shpërndarja e prospekteve dhe mostrave; Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja
e produkteve për qëllime reklamimi; Shpërndarja e mostrës; Shpërndarja e njoftimeve të
reklamave; Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve,
prospekteve, materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e ; Shpërndarja e reklamë e
shtypur; Shpërndarja e materialit promovues; Rregullimi i shpërndarjes së literaturës
reklamuese në përgjigje të pyetjeve telefonike; Organizimi i prezantimeve për qëllime
biznesi; Funksionet e Zyrës; Menaxhimi i biznesit; Shërbimet e menaxhimit të zinxhirit
furnizues; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; Organizimi i prezantimeve për
qëllime biznesi; Administrimi i biznesit; Studimet e marketingut.

(210) KS/M/ 2018/465
(220) 11/04/2018
(731) Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2 4860 Lenzing, AT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) LENZING

(511) 1 Filtruese i substancave kimike dhe jo-kimike të përfshira në këtë klasë; Përgatitjet
filtruese për industrinë e pijeve; Përgatitje kimike dhe materiale për film, fotografi dhe
shtypje; Letrat për mbrojtje [sensibilizuar]; Plehrat dhe kimikatet për përdorim në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari; Acid piroligjen (uthull druri); Furfural (krunde); Sulfat natriumi;
Kimikatet e përdorura në shkencë; Intensifikues kimikë për letrën; Substancat kimike,
materialet kimike dhe preparatet kimike, dhe elementet natyrore.
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3 Pastrues fytyre [kozmetikë]; Maska dore për kujdesin e lëkurës; Krema zbutes të lëkurës;
Maska te lëkurës [kozmetikë]; Kremat zbutes të lëkurës për qëllime kozmetike; Kremat për
kujdesin e lëkurës, përveç përdorimit mjekësor; Preparate të kujdesit për lekure për heqjen
e rrudhave; Krem për pastrimin e lëkurës; Locion për pastrimin e lëkurës; Pastrues të
lëkurës [jo mjeksor]; Maska të trupit; Prepare për kujdesin e fytyrës; Pastrues të lëkurës
[kozmetike]; Preparate kozmetike për eliminimin e rrudhave për përdorim lokal të fytyrës;
Fasho (vel fytyre) qe përmbajnë elemente mbrojtëse dhe bllokuese nga dielli për përdorim
në lëkurë; Faculeta të ngopura me një pastrues të lëkurës; Pastrues fytyre me për pastrim të
thelle të lekurës; Pastrues për pastrimin e lëkurës; Pastrues fytyre për qëllime kozmetike;
Maska për shtrengimin e poreve që përdoren si kozmetikë; Maska pastrimi; Maska
kozmetike; Set kremash fytyre: Shampo; Preparatet e pastrimit dhe aromave; Krem luster
për mobilje dhe dysheme; Preparate për heqjen e yndyrnave; Pëlhura pastruese te ngopur
me një preparat pastrimi për pastrimin e syzeve të syve; Pëlhura të ngopura me detergjent
për pastrim; Pëlhura të ngopura me preparate lustruese për pastrim; Peshqirë të para-lagur
të ngopura me detergjent për pastrim; Pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim;
Faculeta që përmbajnë preparate pastrimi; Preparate lustruese; Preparate për lyerje; Çese
me aromë; Preparate për pastrimin e pëlhurave; Zbutës pëlhure për lavanderi; Preparate për
bluarje; Pastrues për kujdesin e lëkurës; Tualete; Shkopinj pambuku për qëllime kozmetike;
Faculeta të ngopura me kolonjë për një perdorim; Faculeta te parfumuara; Faculeta të
ngopura me komponent pastrues për fytyte për një perdorim; Faculeta të para-lagura për
qellime kozmetike; Faculeta të lagura për qëllime sanitare dhe kozmetike; Maska pastrimi
për fytyrë; Përeparate për kujdesin e lëkurës; Faculeta të ngopura për pastrim [jo-ilaç, për
përdorim tek njerzit]; Preparate për kujdesin e trupit jo mjekësor; Kozmetikë për kujdesin e
bukurise; Faculeta të ngopura me vaj esencial, për përdorim kozmetik; Faculeta të ngopura
me preparate për heqjen e kozmetikes; Preparate për heqjen e kozmetikës; Faculeta fytyre
të ngopura me kozmetikë; Pastrues i thonjve [Kozmetikë]; Pastrues për heqjen e manikyrit;
Preparate për vetë-rrezitje [kozmetikë]; Deodorantët personalë; Faculeta për fëmijë; Krem
për pastrimin e lëkurës [jo mjeksor mjeksore]; Krem anti-rrudhë; Krem hidratues për fytyre
jo-mjekësore; Maska këmbë për kujdesin e lëkurës; Maska të fytyrës; Pastrues fytyre (Jomjekësore -); Pastrues fytyre [kozmetike]; Pambuku për qëllime kozmetike; Pastrues të
higjienës femërore.
5 Fiber (Dietë -); Shtesa ushqimore; Përeparate dentare dhe artikujt; Materiale për
formimin e mases dentare; Materialet dentare për ndalimin e dhëmbëve; Materiale dentare
për të bërë modele të dhëmbëve; Materiale dentare për dyfishimin e modeleve të
dhëmbëve; Materiale për mbjelljen e dhëmbëve për përdorim dentar; Materiale pelhure për
qëllime dentare; Rrëshirë dentare për ura të përkohshme, kurora dhe lustrim i jashtem;
Materiale për riparimin e dhëmbëve; Materiale për proteza dentare; Materialet për dhëmbët
artificiale; Materiale për ura dentale; Materiale për kurora dentare; Përgatitje farmaceutike
për përdorim dentar; Materiale sintetike për përdorim dentar për mbushje; Materialet e
përbëra dentare; Materiali për mbushje të dhëmbëve; Mastikë dentare; Artikujt absorbues
për higjienën personale, domethënë materialet për thithjen të erërave, artikujt e higjienës
femërore, vate per higjiene për një perdorim, veshjet sanitare (veshjet sanitare), vate
higjenike, artikujt absorbues të higjenës, jastek të vegjel për përdorim në infermierja e gjidhënies, fasho për qëllime shëndetësore, peceta për mbrojtje, peshqir sanitar , rripa për
peceta (peshqir), tampona menstrualë, jastekë sanitarë, këmishëza sanitare, pantollona
pelhure, veshje higjienike (sanitare), tampona sanitarë, pantallona – pelena për foshnje
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(pelena), pelena për fëmijë (pampersa) pelen prej pëlhurat, letre ose celulozë, pelenat për
një përdorim për foshnje (pelenat) të letrës dhe celulozës, pelenat trekendore për bebet
(pelena) të letrës, pelena të letrës për mbrojtje, pelena nga peceta celuloze për mbrojtje,
celulozë për pelena, pelena letre per nje perdorim, pantallona per nje perdorim të letrës për
mbajtjen e pelenave të foshnjave në vend, pantallona për nje prdorim të celulozës për
mbajtjen vesh te pelenave të foshnjave, pelena per nje perdorim të letrës për mbrojtje,
pelena për një perdorim të notit për foshnje, pelena të disponueshme për notim për fëmijë
dhe fëmijë të vegjël, pantallona për një perdorim për stërvitje, pelena për një perdorim,
pelane të formuar të foshnjave (pelena) prej celulozë, veshje për mbrojtje, faculeta per nje
perdorim të celulozës për mbrojtje, pantallona absorbues për nje perdorim, pantallona për
mbrojtje, pelena të letrës, peceta te letres, pelena per not (pelena) për foshnjat, fasho për
qëllime shëndetësore, (pelena) të letrës, peceta per nje perdorim të stërvitjes nga letra ose
celuloza, pelenat pre nje perdorim të stërvitjes për fëmijët e vegjël, pelena per nje perdorim
për të rriturit, pantallonat e foshnjës së per nje perorim si pelena, pantallona për pecetë
(pëlhurë me pelenë) të celulozës, peceta per nje perdorim, pantallona për foshnje per nje
perdorim (pelenë nga pëlhura ), peceta nga celuloza, peceta për mbrojtje, peceta nga
celuloza, peceta per bebe (pelena) te celulozës, pambuk per mbushje për qëllime mjekësore,
mbushje absorbuese për qëllime mjekësore; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore,
Përgatitjet për qëllime mjekësore, Kremat medicinale për mbrojtjen e lëkurës, Kremat per
kujdes të lëkurës për përdorim mjekësor, Përgatitjet e kujdesit të lëkurës për përdorim
mjekësor, Tisanes [pije mjekësore], Kremra për larjen, kujdesin e lëkurës [mjekësore],
Përgatitje farmaceutike për kujdesin e lëkurës, pambuk leshi për qëllime farmaceutike,
pambuku leshi në formën e shkopinjve për përdorim mjekësor; Përgatitjet higjienike për
përdorim veterinar; Pelena për kafshët shtëpiake, Përkatësisht pelena absorbuese të
celulozës për kafshët shtëpiake, Pelena absorbuese të letrës për kafshët shtëpiake;
Tamponët e alkoolit për qëllime mjekësore, do me thene shkop dezinfektuese, tamponët
mjekësorë; Materiale sanitar për përdorim shtëpiak; Dezinfektues për qëllime higjienike;
Dezinfektues për aparatet dhe instrumentet mjekësore; Dezinfektues për instrumentet
mjekësore; Dezinfektantë për përdorim mjekësor; Dezinfektues për aparatet dhe
instrumentet dentare; peceta sanitare; Peceta mjeksore të mbushura, perkatesisht peceta per
largimin e insekteve; Peceta antisepktike të ngopur; Larje me dorë mjekësore; Mbeturinat
për qëllime mjekësore, domethënë fshin me mbushura, Medikament per lajren e duarve;
peceta per qellimemjeksore, perkatesihst peceta te lagura të mbushura me ilaçe, peceta të
mbushura me losione farmaceutike, peceta te lagura për qëllime mjekësore, peceta të
mbushura me ilaçe, peshqirë të lagur të mbushur me një lyerje farmaceutike, peceta per
përdorimi mjekësor, peceta për qëllime mjekësore; peceta të mbushura me preparate
antibakteriale; Dezinfektues të vendosur ne peceta; Deodorantët për veshjet dhe tekstilet,
domethënë preparatet për neutralizim të aromave për veshjet dhe tekstilet; Deodorantet per
kepuce; Përgatitjet antiseptike për kujdesin e plagëve, përkatësisht materialet për fashim,
materialet mbuluese dhe aplikuese (për qëllime mjekësore), kuti të ndihmës së parë për
përdorim shtëpiak,Gerrsher (hemostatikë) mjekësore, Material për kirurgji, Ngjitëse
mjekësore për për lidhjen e indeve të brendshme, Ngjitës mjekësorë për lidhjen e plagëve,
Letër e zbutur për qëllime mjekësore, Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura, Xhel për
përdorim dermatologjik, gërrshere (hemostatikë) për qëllime mjekësore, Letër për perdorim
me medikamente, Preparate farmaceutike për plagë, Fashë antiseptike të lëngshme, Shiritat
e tretshëm për të ndaluar gjakderdhjen nga prerjet e vogla dhe plaget e vogla, Mburoje per
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sy për qëllime mjekësore, Fashe per sy për përdorim mjekësor, Fashë per sy për përdorim
mjekësor, Fashë për përdorim si veshje, Pambuku për përdorim mjekësor, fashë për të bërë
veshjet mjekësore dhe kirurgjike, Fashë elastike [veshje] , Veshjet e ndihmës së parë, Garzë
(fashë), Kapese për përdorim kirurgjikal, Fashë ngjitëse, leukoplast ngjitëse, Shiritat ngjitës
për qëllime mjekësore, Unaza misri për këmbët, Shiript per leokuplast [mjekësore], Fashë
ngjitëse për qëllime mjekësore, Shirit per venat e zgjeruara, Veshje lidhëse, Shtresat,
Materialet për veshjet, Materiale per plagët, materialet për plaster, fasha me garzë, fashë
per vesh, flastera, materiale per fashim, fasho per plage, plaster që përmban një magnet,
material sfungjer për shërimin e plagëve, material per sherimin e plages (poultices
mustardë), veshje sterilizuar, materiale sintetike për përdorim në vendosjen e eshtrave,
materiale sintetike për përdorim në prodhimin e allçise, Tampona për qëllime mjekësore,
Shtupë për përdorim mjekësor, Fashë për plagë të lëkurës, Fashë për parandalimin e
flluskave nga plagë, garzë për mbeshtjellje, veshje, mjekësore, materialet mbajtëse si
veshje, veshje kirurgjikale, pambuk absorbues, pambuku leshi për përdorim kirurgjikal,
sfungjera mjeksor, veshja e plagëve; Pëlhura pastrimi të mbushura me dezinfektues për
qëllime higjienike, domethënë leter izoluese.
9 Mbështjellesit e përshtatur për telefonat mobil; Mbështjellesit për telefona;
Mbështjellesit për PDA-të; Mbështjellesit e për llogaritësit e xhepit; Mbështjellesit e e
përshtatura për lojtarët me CD; Mbështjellesit e përshtatura për lojtarët DVD;
Mbështjellesit për lojtarët e medias digjitale; Kuti e lenteve; Shenjat e reklamimit të ekranit
[mekanik ose ndriçues]; Çantat e përshtatura për pajisjet fotografike; Çantat per
videokamera; Çantat e kameras; Ndarësit e baterive; Çantat e tablove; Kuti për syzet e syve
të fëmijëve; Çantat për lente kontakti; Çantat e lenteve; Kostume fluturuese rezistuese ndaj
zjarrit; Respiratorët për filtrimin e ajrit te maskave; Veshje për mbrojtje nga zjarri;
Kostume për gara të automobilave rezistuese ndaj zjarrit për qëllime sigurie; Batanije
rezistuese ndaj azjarrit; Veshje për mbrojtje nga zjarri; Filtra për maska respiratore; Filtra e
maskave të frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Rrjetat e sigurisë; Këpucë për mbrojtje nga zjarri;
Maska mbrojtese kunder zjarrit; Çizme për mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga
aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Helmetat për motoçiklistët; Çantat e pajisura me
instrumente për prerje për qëllime shkencore ose kërkimore; Çantat e pajisura me
instrumente për prerje për përdorim jo mjekësor; Filtra per laborator; Doreza rezistente ndaj
zjarrit; Pajisjet mbrojtëse dhe të sigurisë.
10 Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve të
tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe
shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa
mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa
për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik;
Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor;
Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza
mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza
për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të
përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor.
12 Shirita nga materiali për zonën e ngarkesave të automjeteve; Mbulesa për automjete;
Tapiceri për automjete; Shtresa te brendshme mbrojtëse për automjetet; Mbulesa e kulmit
për automjete; Panelet e brendshme për automjete; Ulese të makinave për të siguruar
fëmijë; Ulese të makinave per siguri të fëmijëve; Ulese për bartjen e fëmijë për përdorim në
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automjete; Ulese sigurie për automjete; Ulese për sigurinë e kafshëve për përdorim në
automjete; Ulese sigurie për foshnjat dhe fëmijët për automjete; Ulese sigurie për
automjete; Ulëset e karrigeve të makinave; Bagazhi (çanta) e makinave; Bagazhi (çanta) e
anijeve; Mbulesa e uleseve [e formësuar] për përdorim në automobila; Mbulesa për uleset e
makinave; Ulese makinash; Uleset e makinave për fëmijë; Mbulesat e ulëseve për uleset e
automjeteve; Uleset e makinave për fëmijë; Mburoja dielli dhe çarda për makinat motorike.
16 Letër krepe; Materialet filtruese të letrës; Letër filtrimi; Filtra letre për aparatin e
kafesë; Materialet të printuara për paketimin e letrës; Kontejnerët (kutite) e letrës për
qëllime paketimi; Çanta prej letre për paketim; Fjngo te letrës dekorative për mbështjellje;
Letër dekorative për mbeshtjellje; Letër qe e kontrollon lageshtine prej letre ose plastike për
paketimin e produkteve ushqimore; Letër e celulozës së riperpunuar për mbështjellje;
Etiketat e letrës per dhurate; Letër per mbeshtjelljen e dhuratave; Paketime kartoni; Fletë
plastike për paketim; Letër e mbushur me vaj për qëllime mbështjellëse; Letër të kartonit
për paketim; Materiale plastike për paketim; Letër për paketim dhe mbeshtjellje; Thasë
letre; Çanta prej letre për paketim; Fjongo për deorimin e paketimeve; Çanta prej letre për
paketim; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose
plastikës; Kontejnerët e paketimit industrial të letrës; Kontejnerët e kartonit për paketim;
Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar; Çanta [zarfe, çanta] prej letre ose
plastike, për paketim; Fletë për ambalazhimin e ushqimeve; Karton paketimi; Kuti të
kartonit për paketim; Kuti prej fibre; Materialet plastike për paketim (qe nuk përfshihen në
klasa të tjera); Mbështjelles te materialeve prej letre; Materialet e paketimit të bëra prej
kartoni; Materialet e paketimit të bëra nga letra të ricikluara; Materiali i paketimit i bërë
nga niseshte; Materialet e paketimit; Letër ambalazhi; Kuti të kartonit për paketim; Çanta
prej letre për paketim; Fletë viskoze (fije mendafshi) për mbështjellje; Etiketat e
identifikimit të letrës; Tabelë e shkrimit; Fletore; Etiketa të letrës; Kuti lapsash; Çantat për
shkrimi; Top stilolapsash; Tavolina të vogla; Kuti paketuese ngjitësish; Gjera të shtypura;
Ngjites [shkrimi]; Ngjites [vizatime te shtypura]; Materialet e shtypura të reklamave nga
leta; Materialet e shtypura të reklamave nga kartoni; pamflete; Flamuj të letrës; Broshura të
shtypura; Kalendarë të shtypur; Materiale promocionale të shtypura; Dekorime ngjitëse prej
letre; Afatore [botime të shtypura]; kalendarë; Banderole letre; postera; Kartolina;
prospekte; Kartolinat e Krishtlindjes; Publikime promovuese; Tabelat per shkrim nga letra
ose kartonit; Tabela reklamuese nga kartoni; Kopertinat e librit; Letër krepe (rrjete) për
përdorim shtëpiak; Letër për përdorim në prodhimin e letrës për muri-tapeta; Letër e bute
për përdorim si material i letrës së stencilit (leter e holle); Letër për përdorim në prodhimin
e qeseve të çajit; Leter e bute per heqjen e kzmetikes; Leter e bute e trashë [për përdorim në
higjienë]; Filtra (Leter Kafe -); Faculeta letre; Leter e bute per fytyrë; Shtresa absorbuese
prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Leter per shami; Shami letre;
Letër higjienike; Shami e letrës për përdorim kozmetik; Shami celulozë; revista; Fletore
(ligjore) shkrimi.
17 Fibrat për qëllime izoluese; Batanije me tegela për izolim; Fije nga fibra të rigjeneruara
jo për përdorim të tekstilit; Fibrat kimike jo për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike,
përveçse për përdorim të tekstilit; Artikuj dhe materiale izoluese dhe penguese; Pëlhura
izoluese; Pëlhura të bëra nga fibra sintetike [për izolim]; Pëlhura prej fibrave të përziera
sintetike dhe natyrale për përdorim si izolim; Pelhura fibre karboni për përdorim si izolim;
Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht për përdorim si izolim; Pelhura nga fibra organike
për përdorim si izolim; Tekstil me fije qelqi për izolim; Fibra të ngopura me rrëshirë
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sintetike për izolim; Cohë me lesh te bagetise dhe fibrave të papërpunuara të karbonit
[izolim]; Letër izoluese; Material izolues për përdorim në industrinë e avionëve; Materialet
izoluese të prodhuara nga plastika; Fletët e izolimit; Tela Magnet (izolim për -); Letër
izoluese; Letër e ngopur me vaj për izolues; Izolimi i gypave; Komponentët e para-formuar
të izolimit; Letra të trajtuara për izolues; Artikuj dhe materiale izoluese termike; Tabel me
fibra për izolim të temperaturës së lartë; Pëlhura rezistente ndaj nxehtësisë [izolim];
Xhaketa izoluese për gypat industriale; Izolatort e materialit sintetik për mbrojtjen termike
të tubave; Izolime me funksione vulosjeje për mbrojtje të nxehtësisë; Xhaketa izoluese
termike për fabrikën industriale; Materialet termoizoluese; Artikuj dhe materiale izoluese
elektrike; Shirit izolues elektrik; Izolimi për përçuesit elektrikë; Letër për kondensatorët
elektrikë; Substrate për izolim elektrik; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Pllaka
akustike; Panele izoluese akustike të izolimit; Izolimi akustik për ndërtesat; Strukturat (jometalike) për zvogëlimin e zhurmës [izolim]; Shtresat (fletet) e celulozës (përveç paketimit
ose mbeshtjelljes); Petë e celulozës së rigjeneruar, përveç paketimit; Shkumë Gomë; Fibër
karboni; Celulozë rigjeneruese për përdorim në prodhim; Fleta prej viskoze, përveç
paketimit; Fibrat e karbonit për përdorim në industri; Fibrat e karbonit [fibra], perveç
perdorimit te tekstilit; Fibrat e para të karbonit, përveç përdorimit të tekstilit; Pëlhura të
fibrave të karbonit të ngopura me rrëshirë; Fijet e fibrave të karbonit [përveçse për
përdorim në tekstile]; Shkumë e formesuar për paketim; Shirit paketimi (ngjitëse), përveç
për përdorim shtëpiak ose shkrimi; Fibrat plastike për përdorim në prodhimin e kordonit të
gomave; Pëlhura për të ndaluar të nxehtesinë [asbest]; Panele izoluese ndaj zjarrit;
Materialet izoluese të forta; Izolues per ndriçues; Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht
për përdorim si izolim; Izolimet e materialit sintetik për mbrojtjen termike të tubave; Fletët
e celulozës (përveç paketimit ose mbeshtjelljes); Substancat plastike gjysëm të përpunuara;
Materiale filtruese [shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastike].
20 Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat
qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje;
Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë;
shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një
qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e
kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç
dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse
për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për
të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët
mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse
për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët
shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në
ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese].
21 Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak; leckë pluhurash; Pëlhurat e pastrimit të
syzeve; Rrathë peshqiresh; Kuti të rremojcave; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes;
Çantat e përshtatura për mjetet kozmetike; Çantat e tualeteve; Aplikuesit për kozmetikë;
Dorezat e furrës; Leckat e pastrimit.
22 Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi i
trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura
materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim
të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara
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fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë
kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i
lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së
papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e
mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e
paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie;
Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i
paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e
mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit;
Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të
tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo
të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë
të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për
paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta
dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe
(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej
metali; shtrat i varur (hamak) ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara
kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi
[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të
tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te
tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë
për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në
klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e
materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te
madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve;
Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje;
Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për
ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim;
Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim;
Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit,
për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar
si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim;
Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara
për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda
[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim;
Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime
bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni;
Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar
makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë
sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët
jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve
te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes
nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili;
Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese;
Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta
mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata;
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Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje
për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh;
Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla
të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose
plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale
mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra;
Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose
plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per
paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe
mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Mbushje dhe
mbeshtjellje (me përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës); Mbushje për jastëkët e
veshur me susta.
23 Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur;
Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe
fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit;
Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat];
Fibrat e
mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije pambuku
mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit për
përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; Fije
mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e tekstilit;
Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze
pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike
për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera
me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill
të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë
leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku
te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije
mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra
prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër;
Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të
trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të
vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë;
Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për
përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të
krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri;
Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije
artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të
tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill per qepje; Fijet natyrore; Fije
jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije
silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i
tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra
prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të
poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet
për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije
tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim
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tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të
endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi.
24 Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja
[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura
elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike
të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e
artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve;
Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave
për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për
përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit
[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per
zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të
tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e
papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të
karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni;
Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për
mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve;
Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike;
Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike,
përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale
[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura
të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura
me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për
izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të
prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili
për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili
për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e
peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili
për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir;
Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura;
Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për
përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të
fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim;
Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili;
Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar
[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil;
Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta
tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje;
Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e
tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura;
Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per
mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të
tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për
mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura];
Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të
tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për
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kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati
dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile];
Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të
vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre);
Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të
endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura
për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati
dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese
për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara
nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë
shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të
pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për
shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për
fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë;
Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi;
Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme
nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek
dekorativ; Batanije të vogla për preher; Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku;
Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa
dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh; Batanije udhëtim [mbulesa për
preher]; Çarçafë per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë per shtrat portativ;
Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te
mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te
mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje
sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat
e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e
shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për
banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një
përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo;
Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil];
Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake,
duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre
per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit
(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë
nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit
(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit; Pëlhura të qëndrueshme
ndaj zjarrit.
25 Kapelë; Kapele notit; Shami te vogla [shamitë]; Kasketë basketbolli; Beretat; Kapele
me tufe; Kapeleri për gra; Kapele dushi; Kapele ekstravagande për gra; Sheshir për burra
(fedoras); Fes; Kapakë me strehë; Kapele golfi; Ferexhe; Mbulesa [për kokë]; Kapela
diplomomi; Kapelë; Kornizë (kapele -) [model]; Kapele të kafkës; Kalele te rezistueshme
nga uji; Kapele si shall [veshje]; Kapela të vogla; Kapele me fjongo; Kapele kuzhinierësh;
Kapele sportive (përveç helmetave); Kapele te fëmijëve; Shamitë të kokës; Shamitë të
kokës; Shamitë të kokës; Shami e trashe; Kësulë klerikesh [kapele]; Kapelet e modës;
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Kapelë [veshje për kokë]; Kapele me maja; Kapelat me strehe [kapele]; Kapele per nate;
Kapele (Lerte -) [veshje]; Kapele letre për kuzhinierët; Kapele letre për infermieret; Kapele
të festave [veshje]; Mbeshtjellese leshi; Kapele prej leshi; Shamitë të kokës; Kapele shiu;
Kapele të qendisura; Kapele të sheshta;
Kapele ushtarake; Kapelet plishi e mbledhur (suge-gasa); Maska të gjumit; Velo [veshje];
Shami koke; Kësule e rrumbullaket; Ripa dore te tenisit; Kapelet e skijimit; Kapele dielli;
Kapele dhe kasketa sportive; Kapela sportive; Rrip koke [veshje]; Rripa për djersë; Kapele
plazhi; Kapele të qendisura; Maska; Kapelë termike; Kapelë pa strehë [kapele]; Shamit të
kokës; Kapele leshi; Kapele të larta; Veshje; Veshje te mbrëmjes; Pallto te mbrëmjes; Copa
me skaje për qaf të ndashme për veshje pa krah (haneri); Kollare të ndashme; Copa për nën
krah [pjesë të veshjeve]; Kostume për Aikido; Rroba te bardha kishtare (Albs); Perparese
me dizajne te futbollit amerikane; Gëzof me kapuç; Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume
të grave; Flutura për qaf; Pantallona solemn; Kostume (trenerka); Bluza; Rrobat e punës;
Kominoshe; Bluza; Triko me mëngë; mantelet; Ngrohëset e krahut [veshje]; Kostum për
mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të bëra prej lesh; Dorezat e vozitjes; Rroba komplete
për te posalindur [veshje]; Veshje te brendshme për foshnje; Pizhama e kukullës së
fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Perparese plastike; Rroba te sipërme per
foshnje; Veshje te trasha komplet per foshnja [veshje]; Pantallonat e foshnjave [veshje];
Fundet e foshnjave; veshje komplet per foshnje [veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e
notit; Kostumet e notit për gratë; Kostume për burra; Kostumet e notit të pajisur me goma
per sytjena; Veshe noti për zotërinj dhe zonja; Mbulesa për larje; Kostumet e notit;
Kostumet e notit; rrobë banje; Mbulesa për larje; Mbathje noti; Mbeshtjellese noti; Rroba;
Kostume baleti; Fustan për ballo; Shami te vogal [shamitë]; Rripa [veshje]; Uniformat e
bejsbollit; Pizhama te poshtme; Pizhama te siperme; Bluza te shkurta; Triko me printime;
Veshje te ngrohëta per këmbët; Veshje me lesh kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës;
Veshje leshi; Veshje të motoristëve; Rrobat e foshnjës; Rroba per shoqerueste e nuseve;
Veshje me printime për patinazh; Rrobat e pagëzimit; Veshje për ushtrimin e xhudos;
Veshje te fëmijëve; Veshje te foshnjëve; Veshje të vajzave; Veshje prej lëkure të
motoçiklistëve; Veshje lëkure; Veshje prej liri; Veshje letre; Veshje prej pelushi; Veshje
mëndafshi; Veshje për artet marciale; Veshje për kalërim me kuaj- (përveç veshjeve per
kalores); Artikuj të veshjes për përdorim teatrale; Veshje për peshkatarët; Rrobat e djemve;
Veshje për veshin në lojëra për mundje; Veshje të maternitetit; Pantallona solemn per
pritje; Pantallona të shkurtra bermuda; Kemisha nate; Çorape nate; Kostume noti solemne;
Bluza me meng; Bluza pa meng; Qafore gëzofi [gjerdan]; gete; Çorape të trupit; Rroba me
lesh [ndërresa]; Bluze e shkurt e ngushte (bolero); Varese per lidhjet; Xhaketa te ngjashme
me xhaketa fluturuese; Pantallona të shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje uniform
(Burnouse); Sutjena; Sutjena me mbeshtetes; Bibidollka; Pelerinë; Shtytësit e pedaleve;
Shtresa të makinave; Mbulesa të mallrave; Pantollona me një qarje (veshje); Veshje
prifterore (Chasubles); Dekolte; Qeongram ( veeshje kineze); Rroba te bardha klerikesh;
Rroba te korit; Veshje te mbrëmjes; Pantallona kadifeje; Mbulesa per trup; Veshje për
meshkuj; Veshje te brendshme per gra; Fustane; Veshje te grave per jasht; Veshje te
ngushta per burra; Veshje të brendshme te femrave; Të brendshme femrash; Xhaketa te
gjata; Jelek te gjatë; Xhinse denim; Pardesy; Pelerinë; Veshje tre pjesesh [veshje]; Xhaket e
trashe; Shami xhepi; Kostume një pjesëshe; Kostume te pambukut; Kostume një pjesëshe
per loje; Të brendshme për një perdorim; Veshjet per patinazh; Triko atletike; Triko leshi;
Funde të shkurtra për kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Veshjet
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ceremoniale të grave; Sutjena sportive me mbrojtese per thithjen e djerseve; Këmisha
sportive me mbrojtese per thithjen e djerses; Pantallona sportive per thithjen e djerses;
Këmisha te peshkimit; Veshje te peshkimit; Veshje te buta nga leshi; Mbeshtjelles te buta
nga leshi per qafë; Flutura per qafë; Kostume per fluturim; Veshje formale të mbrëmjes;
Veshje formale; Veshje te holla me printime [artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit;
Kostume për kohë të lirë; Këmisha solemne; Pantallona të gjera; Veshje te perditshme; Te
mrendshme te leheta nate; Veshje te berberit; Veshje; Ndrresa futbolli; Kostume futbolli;
Perparese futbolli; Mbështjellësit e këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht; pallto gabardine
[veshje]; Golloshe (kepuce nga goma te rezistueshme nga uji); Këpucë me çafa pa lidhëse;
Mantelet e mëngjesit; Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të mbushura
për përdorim atletik; Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik; Trikotazh
[veshje]; Dorezat e qendisura; Xhaketa të thurura; Të brendshme të qendisura; Gërnzi
(bluza te pershkatareve); Veshje të endura; Këmisha të endura; Jelek (gjamadan); Këmisha
me golf; Pantallona të golfit; Pantallona, këmisha dhe funde të golfit; Funde të golfit;
Veshje komplet nga qafa deri te shputat; Veshje për gjimnastikë; Çorape për kyçin e
këmbës; Kostume të Halloweenit; Jakë; Kollare; Shalle; Shami te qafës; Ngrohësa dore;
Doreza [veshje];
Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë
përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të bëra
nga lëkura, gëzofi apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Veshje te gjata; Këmisha me
printime plazhi - aloha; Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla; Këmishë me jaka;
Këmishë; Këmishë për kostume; Këmisha me kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha
me pulla te gjata; Këmishë nate;
Këmishë e brendshme [nën këmisha]; Këmishë-te trasha detare; Këmisha te gjata perpara;
Kostume për meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje për meshkujt; Çorape të
meshkujve;
Të brendshme të meshkujve; Veshje te ngushta-jelek; Veshje te dasmës; Triko leshi si
xhaketa; Pulovër me kapuç; Pantollona te trasha për burra për sporte te ndrushme;
Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për fëmijë; Pantallona infermiere; Pantollona
elastik per ushtrime; Pantallona të dëborës; Kostume; Funda te gjerë; Pantallonat deri në
gju; Mberthyese për veshje [shiritat]; Rripa pëlhurash për burra; Breza; Xhaketa [veshje];
Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të trasha; Xhaketa e peshkatarëve; Xhaketa
me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa për skijim; Xhaketa kundër shiut; Xhaketa,
mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra; Xhaketa te pelhures; Pantallona
gjuetie; Xhaketa gjuetie; Jeleka gjuetie; Këmisha gjuetie; Xhaketa pa meng-kimone; Veshje
denim [veshje]; Xhinse denim; Xhaketa denim; Puloverë; Pantallona për kalerim; Kostume
elastike me zinxhir; Veshje sportive komplet (rroba); Pantollona te trash te lehtë për
ushtrime; Veshje te sipërme sporti; Pantollona te trash te lehtë për ushtrime; Xhaketa të
rënda; Xhaketa te mbushura [veshje]; Kostume për xhudo; Veshje te gjera për femra;
Veshje te ngushta per trupi [të brendshme]; Uniformat e arteve marciale; Uniformat
sportive të sporteve luftarake; Xhupat me kapuç; Kostume karate; Shamitë kashmiri;
Veshjet japoneze Kendo; Uniform ngjyre kafe ne te verdhë; Fustanellë; Veshje pa meng kimono; Xhakete e gjate -xhybe; Përparëse; Xhakete e gjate -xhybe; Veshjet e
infermiereve; Pelhurë (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për veshje; Veshje te gejra;
Veshje te gjera me lule te ngjitura; Pantallona te shkurt per ecje; Çorape të trasha te
ngrohta; Ngrohësat e gjurit [veshjeve]; Veshje të shkurtra [veshje]; Veshje të gatshme;
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Veshja bazë e veshjeve tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave tradicionale koreane
[Baeja]; Mbulesa koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta me dekorime; Bluza me
askija; Korseta; Korseta; Korseta; Kostumet; Kostume me funde; Kostume për ti veshur
fëmijë per te luajtur; Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me role; Mbulesa për
shpatulla; Kollare që ngjiten; Kollare për veshje; Kollare dhe dekorime për qafë; Shami te
shkelqyera për qafë - Askot; Astar i gjer tyli; Brez; Bluza me mëngë të shkurtra ose me
mëngë të gjata; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra; Pantollona te
shkurta te lehta; Fustane të shkurtra të gjera; Veshje të shkurtëra për kimono (haori);
Mbeshtjellese me kapuç [veshje]; Veshjet per laborator; Puloverë me mëngë të gjata;
Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të gjata; Rroba japoneze për fjetura (nemaki);
Kimonot me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët e gjata; Përparëse, jo nga letra; Pantallona
të gjera për gjueti; Veshje për vrapim; Rripa dhe gjyksor për vrapim; Kostume lëkure;
Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantallona të përditshem; Pantollona te
shkurtera elastime dollakë (pantallona); Të brendshme; Të brendshme për absorbim të
djersitjes; Xhaketa dritë-reflektuese;
Veshje e brendshme për gra; veshje nga tyli; Mbulesa e kostumeve për larje; Veshje të
jashtme për vajzat; Veshje klerikesh; Uniforma atletike; Manshetë; Pallto; Peliqe; Mantelet
e pambuku; Mantelet xhinse; Mantele për gratë; Mantele për meshkujt; Velo koke; Maska
të gjumit; Maska të syve; Kostume marinaresh; Korsete me dekorimee; Veshje te
brendshme per gra; Minifunde; Veshje te brendshme te femrave; Veshje ceremoniale;
Rrobat e pas -arjes; Kostume per vozitje me motor; Doreza motorike; Xhaketa për vozitje
me motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Këmisha nate për gra shtatëzena; Këmishë nate;
Ndërresa nate; Kostume për zhytje; Këmisha nate te tejdukshme; Çorape me dizajne:
Veshje te jashme për gra; Veshje te jashme; Këmisha për kostume; Shputa për kepuce prej
palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; Këmishat e sipërme; Veshje te
siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha te sipërme; Shirita për vesh;
Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa infermierie; Bluza te trasha;
Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Pelerina; Mbuloja [veshje]; Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e
leshta; Copa leshi; Funda te shkurt; Xhaketa te shkurta; Pantollona te shkurta; Pantollona te
pirateve; Perparese plastike; Pantallona; Këmisha me golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha
me golf; Bluza me golf; Mantel per shi; Triko; Triko me golf te gjate; Triko me golf te
simuluar; Triko ne form - V; Veshje per gjum [veshje]; Veshje per sport; Pizhame; Pizhama
funde; Veshje të çiklistëve; Pantallona të shkurtra çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza
atletike; Shamitë të kokës; Veshje kundër shiut; Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të
papërshkueshme nga uji; Mushama; Xhaketa shiu; Doreza për vozitje; Pantollona per
stervitje; Xhaketa për vozitje; Funde; Bluza me golf: Rollka [veshje]; Këmisha me golf;
Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të shkurtra rugby; Veshje te siperme per
rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup; Veshje te gjata te lidhura ne bel; Xhaketa
prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi; Shall qafë [shall]; Tufat [veshje]; Shall
[vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese koke; Shall dhe shall te gjere për femra;
Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi); Uniformat e refereve; Ndërresë nate; Maska të
gjumit; Veshje gjumi; Rripa per kokë; Velo [veshje]; Kollare; Pantollona te trash per burra;
Kostume bore; Pantallonat e dëborës; Shalle per supe; Mbeshtjelles per supe[veshje];
Uniformat e shkollës; Këmisha [veshje]; Perparese letre; Breza shtatzanie; Çorape
shtatzënitë; Çorape absorbuese djersitje; Pantallonat absorbuese të djersitjes; Breza djerse
për kokë; Shirita djerse për dore; Shirita për kokë [veshje]; Mburoja te veshjes; Çorape
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anti-djerses; Shirita koke për djerse; Uniformat për infermierët; Mbathje noti; Lidheset e
mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjena ngjitëse; Pelerine për frizer; Xhaketa me zinxhir;
Veshje; Këmisha me golf të simuluar; Këmisha dhe rripa; Kominoshe te shkurta;
Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra pelhure; Pantallona të shkurtra për femra [të
brendshme]; Kostume bore; Kostume skijimi për gara; Doreza skijimi; Pantallona skijimi;
Xhaketa skijimi; Veshje për skijim; Maskat e skijimit; Pantallona të shkurtra skijimi;
pantallona të shkurtra; Breza; Xhaketa për mbremje; Kostume mbremje; Kostume për
rresqitese dëborë (snowboard); Dorashka për rresqitese dëborë; Çorape te stilit japonez
(tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Rripa për çorape; Sutjena me dekorime; Veshje për
verë; Kostume noti për fëmijë [veshje]; Veshje aktrimi komedie; Kostume për palestër;
Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit]; Veshje sportive; Sutjen sportiv; Këmisha të
perditshme; Këmisha sportive me mëngë të shkurtra; Pantallona sportive; Xhaketa sportive;
Çorape sportive; Kostum sportiv te ngjitura; Kostume sportive dhe pantallona për sport me
figura; Kostume për palestër; Jelek atletike; Shtresa mbrojtese nga pluhuri; Xhaketa me
tegela [veshje]; Jelek me tegela; Përparëse pelhure; Përparëse pelhure për të rritur per
darka; Rripa për Shtrëngimin i gjerdanit për kimonos (datejime); kominoshe për fënijë;
Veshje me kemb për foshnjat dhe fëmijët e vegjël; Rrobë plazhi; Rrobat e plazhit;
Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje]; Këmisha të thurura; Triko; Të brendshme te
femrave; Llastik çorapesh; Çorape; Pantallonat absorbuese të djersitjes; Zbukurime për
çorape; Çorape me dekolte; Hollahopke; Çorape për vrapim [çorape]; Triko këmba;
Çorape; Çorape pa thembra; Veshje serfi; Të brendshme për burra [mbathje]; Bluza te
lehta; Triko te poshtme; Xhaketa te holla; Këmisha te holla; Pantallona të shkurtra;
Kostumet e Taekwondos; Zinxhirë të gjata; Breza te mesit; Veshje të siperme; Kostumet e
valleve; Pardesy; Dorashka për maskim; Këmisha për maskim; Pantallona për maskim;
Xhaketa për maskim; Veshjet për maskim; Pantallona të ngushta; Veshje me vija; Këmisha
te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza te tenisi; Funde te tenisit; Pantollona te shkurta te tenisit;
Çorape te tenisit; Rripa pëlhure [veshje]; Veshje e gjate tradicionale muslimane (Thobes);
Kostume teatrale; Çorape termike; Veshjet termike; Veshje perandorake (Togas); Veshje te
siperme [veshje]; Kostume folklorike; Veshje japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave;
Rripa të përparëseje; Veshjet me printime (e Pinafa); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për
femra; Veshje për gjimnastikë; Triko te poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet;
Xhaketa te holla me pulla; Pantallona të shkurtra gome; Veshje sportive komplet
(Triathlon); Trikotazh [veshje]; Veshje sportive (Singlets); Kostume për mbrojtje nga
lagështia; Bluza pa mëng; Shami [veshje]; Shami qafe me dekorime; Shamit të kokës;
Tunikat; Çallmat; Veshje për gjimnastikë; Pantallona të shkurtra për palestër; Funde baleti
nga tyli (Tutus); Veshje dy pjesesh; Xhaketa të jashtme koreane për tu veshur mbi veshje
kryesore [Magoja]; Pantallona për pelena (veshje); Pallto; Pantallona me astar; Shalle të
qafës; Gunë; Shall; Veshje të maternitetit; Veshje gjumi për nënën; Veshje të brendshme
për shtatzani; Uniformat; Uniformat për përdorim komercial; Uniformat për infermierët;
Uniforma për referet; Kostume të ngjitura; Veshje të brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të
brendshme të absorbimit të djersitjes; Bluza deri në bel; Nën këmisha për kimono (juban);
Nën këmisha për kimonos (koshimaki); Fundet [veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te
shkurta; Rripa për nyje (oboe-shin); Triko te poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e
jashte për mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje Volejboll; Veshje izoluese termike;
Xhaketa të ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të papërshkueshëm nga uji; Kostume
papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët; Këpucët e papërshkueshme nga uji; Veshje te
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jashtëme i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit; Pantallona të papërshkueshëm nga uji;
Xhaketa kundër shiut; Veshje lëkure [veshje]; Kostum për skijim në ujë; Rrobat e bardha
për kuzhinier; Shtresa të bardha për përdorim në spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder
djerse; Xhaketa e kthyeshme, qe vishen në dy anë; Jelek; Jelek lëkure; Xhaketë me mask te
ngjiturt; Veshje të papërshkueshem nga uji; Rroba per lundrim qe e mbrojnë lagështinë;
Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje dhe këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa
mbështjellës për kimono (datemaki); Mbështjellës plazhi; Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë
një pjesëshe; Veshje kunder erës së fortë; Kostume kundër erës; Pantallona kundër erës;
Bluza kundër erës; Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri; Xhaketa dimri; Çorape; Veshje
të jashtme rezistente ndaj motit të lig; Çorape leshi; Pantallona për Yogas; Bluza për yoga;
Kostume aktrimi (Zoot); Pullë përforcuese [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për
kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për mbathje [pjesët e veshjeve]; Pjeset
përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të çorapeve [pjesët e veshjeve]; Pjeset
përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të veshjeve
të mbendshme [pjesët e veshjeve]; Këpucë; Taka; Taka për këpucë; Papuçe (këpucë të
leshta për fëmijë); Pantofla të banjos; Këpucë për gra; Shtrojë për këpucë; Këpucë
ortopedike; Taka qe ndrrohen ; Këpucë të sheshta; Taka të ngjitura prej gome ose të
materialeve plastike; Pajisjet që nuk rrëshqasin për këpucë; Pantofla; Çorape si papuçe;
Krem për këpucë; Çorape të brendshme për këpucë; Kepucë Vrapimi; Këpucë të foshnjave;
Pantofla lëkure; Këpucë lëkure; Këpucë me figura; Këpucë me zbukurime; Pjese për
sandale të stilit japonez; Pantofla; Këpucë pa lidhësa [këpucë]; Anësore për këpucë; Çizme
shiu; Këpucë hipizimi; Lidheset e këpucëve; Çizme për rugby; Papuçe për gra; Pandofla me
grykë; Këpucë; Këpucë atletike; Këpucë për kohën e lirë; Këpucë për volejboll më këmbë;
Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim të shpejt; Këpuce me taka; Këpucë për
alpinizëm; Shtrojat e këpucëve për qëllime jo ortopedike; Këpucë; Taka këpucësh; Shtroja
këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore; Pjese te siperme këpucësh; Këpucë për dëborë;
Shputë për këpucë; Shputë për pandofla; Taka për sandale te stilit japoneze; Këpucë me
vizatime; Këpucë vallëzimi; Këpucë për ballo; Këpucë tenisi; Këpucë trajnimi; Këllëf për
këpucë; Çizme të papërshkueshme për peshkim; Këpucë për unjë; Çizmet e dimri; Këpucë
për Joga; Sandale Japoneze jori; Shtroje për këpucë dhe çizme; Të brendshme femrash;
Doreza për kostum zhytjeje; Pizhama [vetëm nga trikotazhi]; Shtroje të ndërmjetme.
27 Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili;
Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë;
Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave;
Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave;
Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri muri; Tapiceri muri sintetike;
Tapiceri muri të letrës; Qilima.
35 Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Afishe-postimi; Reklamat me
slogane; Reklama komerciale; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Reklama në
internet; Shërbimet e telemarketingut; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Reklamim;
Sherbimet e shfaqjes për mallra; Përgatitja dhe prezantimi i ekraneve audio vizuale për
qëllime reklamimi; Organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produktit; Prezantimi i
mallrave dhe shërbimeve; Demonstrimi i shitjeve [për të tjerët]; Demonstrimi i mallrave
dhe shërbimeve me anë të mjeteve elektronike, gjithashtu në dobi të të ashtuquajturave
shërbime të Shitjeve permes televizorit dhe shitjese neper shtepi; Demonstrimi i mallrave
për qëllime promocionale; Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi;
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Demonstrimi i mallrave; Tregtia dhe shërbimet ekspozuese; Organizimi i ekspozitave për
qëllime biznesi; Organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; Ekspozita (Administrimi) për qëllime biznesi; Ekspozita (Administrimi -) për qëllime biznesi; Ekspozita
(Administrimi -) për qëllime reklamimi; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve për
qëllime biznesi dhe promovuese; Shfaqje (Administrimi i biznesit -); Ekspozita për shfaqje
të modës për qëllime komerciale; Organizimi i ekraneve për qëllime komerciale;
Organizimi i ngjarjeve për qëllime komerciale dhe reklamuese; Organizimi i ngjarjeve,
ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese;
Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; Planifikimi dhe realizimi i panaireve,
ekspozitave dhe prezantimeve për qëllime ekonomike ose reklamuese; Organizimi i
ekspozitave për qëllime reklamimi; Marrja e hapësirës për reklamim permes internetit;
Marrja e hapësirës për reklama; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit
promovues; Shpërndarja e materialit promovues; Shpërndarja e reklamave dhe shpalljeve
tregtare; Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e materialit reklamues;
Shpërndarja e reklamave dhe materialeve promocionale; Shpërndarja e reklamave,
marketingut dhe materialeve publicitare; Shpërndarja e reklamave; Shpërndarja e
reklamave për të tjerët; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet internetit;
Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve,
materialeve të shtypura, mostrave];
Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e reklamë e shtypur; Shpërndarja e
mostrave për qëllime publiciteti; Shpërndarja e prospekteve dhe mostrave; Shpërndarja e
reklamave te shtypur; Shpërndarja e produkteve për qëllime reklamimi; Shpërndarja e
mostrës; Shpërndarja e njoftimeve të reklamave; Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve
reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e
; Shpërndarja e reklamë e shtypur; Shpërndarja e materialit promovues; Rregullimi i
shpërndarjes së literaturës reklamuese në përgjigje të pyetjeve telefonike; Organizimi i
prezantimeve për qëllime biznesi; Funksionet e Zyrës; Menaxhimi i biznesit; Shërbimet e
menaxhimit të zinxhirit furnizues; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi;
Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; Administrimi i biznesit; Studimet e
marketingut.
42 Shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; Shërbime këshillimore në lidhje me kërkimin
shkencor; Shërbimet e analizës shkencore kompjuterike; Shërbimet e kërkimit shkencor të
kompjuterizuar; Shërbimet e testimit shkencor; Hartimi i informacionit shkencor; Përgatitja
e raporteve shkencore; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; Sigurimi i
informacionit shkencor; Shërbime këshillimore në lidhje me shkencën; Shërbimet dhe
dizajni shkencor që lidhen me to; Shërbimet shkencore dhe kërkimet që lidhen me to;
Hulumtimi shkencor në lidhje me kozmetikë; Hulumtime shkencore për qëllime mjekësore;
Hulumtimi dhe analiza shkencore; Shërbimet laboratorike (shkencore); Hulumtimi
shkencor dhe industrial; Hetimet shkencore për qëllime mjekësore; Shërbime konsulence në
lidhje me inxhinieri e produktit; Shërbime inxhinierike për të tjerët; Shërbimet e
konsulencës inxhinierike; Testimi inxhinierik; Përgatitja e raporteve inxhinierike;
Shërbimet e konsulencës inxhinierike; Hulumtime inxhinierike; Konsulencë inxhinierike në
lidhje me testimin; Inxhinieri teknike; Kryerja e studimeve shkencore; Analiza shkencore;
Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në hortikulturë;
Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në bujqësi;
Hulumtimi shkencor në lidhje me kiminë; Mbledhja e informacionit në lidhje me
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hidrologjinë; Hulumtimet shkencore në lidhje me ekologjinë; Testimi inxhinierik;
Shërbimet e testimit shkencor; Testimi i tekstilit; Testimi i cilësisë së produkteve për
qëllime çertifikimi; Çertifikimi [kontrolli i cilësisë]; Sigurimi i informacionit në fushën e
zhvillimit të produkteve; Hulumtimi dhe zhvillimi i produktit; Dizajnimi i qilimave;
Projektimi i paketimit dhe materialeve të ambalazhimit; Dizajnimi i perdeve.

(210) KS/M/ 2018/466
(220) 11/04/2018
(731) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia,
30313, US
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) DRAGONATA

(511) 32 Birra; ujërat minerale dhe te gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe
lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të përgatitur pije.

(210) KS/M/ 2018/467
(220) 12/04/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E Verdhë, E Hirit, E Zezë, Portokalli.

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(210) KS/M/ 2018/468
(220) 12/04/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E Kaltër e qelur, E Hirit, E Zezë , E
Kuqe, E bardhe, E verdhe, Portokall.

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

(210) KS/M/ 2018/469
(220) 12/04/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E Verdhë ,E Hirit, E Zezë , E Kuqe, E
bardhe, Portokall.

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(210) KS/M/ 2018/470
(220) 12/04/2018
(731) N.P.T. " Kamila " SH.P.K
PRIZREN/MALËSI E RE, KS
(591) - E Zezë
E Bardh
E Hirt e Qelur
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting" Viti

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; miellidhe
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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35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre

(210) KS/M/ 2018/471
(220) 12/04/2018
(731) Shell Brands International AG
Baarermatte 6340 Baar, CH
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) DYNAFLEX

(511) 4 “Karburante që përdoren për automjete motorike”.

(210) KS/M/ 2018/472
(540)
(220) 13/04/2018
(731) O.S. “Dent Estetik” Enver Haradinaj
Nr. 52, KS
(591) Kaltër, Vjollce dhe e Zeze
(740) Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting"
Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12,
10000, Prishtinë

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje;
emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët,
sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.
44 Shërbimet mjekësore;shërbimet mjekësore dentare për njerëz;të veterinarisë;kujdesi
higjenik dhe i bukurisë për njerëzit dhe kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe
pylltarisë

(210) KS/M/ 2018/473
(540) O.S." Dent Estetik"
(220) 13/04/2018
(731) O.S. “Dent Estetik” Enver Haradinaj
Nr. 52, KS
(740) Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting"
Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12,
10000, Prishtinë
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(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje;
emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët,
sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet mjekësore dentare për njerëz; të veterinarisë; kujdesi
higjenik dhe i bukurisë për njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe
pylltarisë

(210) KS/M/ 2018/474
(220) 13/04/2018
(731) NTP MANI rr. Ymer Krasniqi,
Malishevë, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) DUA

(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.
30 Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shurupe të frutave; çaji; pijet me bazë çaji; pijet me bazë
çokollate; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme; mielli dhe përgatitjet e punuara
nga drithi, buka, brumë dhe ëmbëlsira,biskota; akujt ; mjaltë, melasë, shurupet; tharmi;
pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthullë, melmesat (duke përfshirë keçapin), margarina,
erëza; akulli
32 Ujërat e tryezës; ujë për pije; ujë i gazuar, ujë i burimit; ujë mineral; ujërat e gazuar; ujë
me shije të ndryshme, ne veçanti me shije molle, limon, vishnje, shegë, mastika-sakëz,
dredhëz, dardhë, rrush, portokall, kivi; limonadat; pije të aromatizuera me bazë të ujit
mineral, ujë për pije, ujë i tryezës, ujë i gazuar, uji i burimit, uji me dyoksid karboni dhe
fruta apo ekstrakte të frutave; pijet e aromatizuar me fruta; lëngjet e frutave; nektarët; pijet
jo-alkoolike; shurupet dhe preparatet tjera për përgatitjen e pijeve pa alkool;

(210) KS/M/ 2018/475
(220) 13/04/2018
(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126,
US
(591) E bardhe, e zeze
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 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/ 2018/476
(220) 13/04/2018
(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126,
US
(591) E bardhe, e zeze
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC

(540)
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Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë
(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 vetëshërbim;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/ 2018/477
(220) 13/04/2018
(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126,
US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) BK

(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;
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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/ 2018/478
(220) 13/04/2018
(731) Burger King Corporation
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, FL 33126,
US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) HAVE IT YOUR WAY

(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”.
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(210) KS/M/ 2018/479
(220) 16/04/2018
(731) N.T.SH. “UNISOFT”
Rr. Muharrem Fejza, Obj. E, Nr. 8,
Prishtinë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) UNISOFT

(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; Mjet magnetik të dhënash;
Pllaka gramafoni; Disqe kompakte; DVD; Mjet regjistrimi dixhital; Mekanizma që
operojnë me monedhë; Makina llogaritëse; Pajisje për përpunim të dhënash; Kompjutera;
Softuerë kompjuterikë; Aparatura për fikje zjarri; Kulluesa për përdorim në fotografi;
Alarme; Aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; 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; Diskete; Fole për disketa për kompjutera; 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];
Aparatura dixhitale që punojnë me DVD.
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; materialet plastike për
ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; blloqet
tipografike.
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;
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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 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.
36 Sigurimet; Shërbime financiare; Ҫështje monetare; Ҫështje financiare; Kryerje të
transaksioneve financiare; Ofrim informacioni nëpërmjet një faqe web.
37 Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi.
38 Shërbime telecomunikacionesh; Transmetim televiziv; Transmetime të televizionit
kabllor; Transmetim radio; Sigurim të qasjes të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike;
Instalim të faqeve web në Internet për të tjerët; Shërbime të telekomunikacionit të siguruara
nëpërmjet platformave dhe portaleve të Internetit; Mesazhim të Web.
41 Arsimim; Ofrim trajnimesh; Kualifikim; Shërbime argëtimi; Aktivitete sportive dhe
kulturore; Përkthim dhe interpretim; Udhëzime profesionale [këshillë për formim ose
kualifikim]; Formim në shkolla me konvikt; Shërbime të klubit të shëndetit [trajnim
shëndeti dhe palestre]; 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].
42 Sigurimi i pajisjeve të kërkimit në internet;Software;Shërbimet shkencore dhe
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teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to;Projektimi dhe zhvillimi i
pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike;Shërbimet e përpunimit të të
dhënave;Dizajnim dhe krijim I harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë.

(210) KS/M/ 2018/480
(220) 16/04/2018
(731) N.T.SH. “UNISOFT”
Rr. Muharrem Fejza, Obj. E, Nr. 8,
Prishtinë, KS
(591) E kaltër e lehtë dhe e kaltër e mbylltë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(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; Mjet magnetik të dhënash;
Pllaka gramafoni; Disqe kompakte; DVD; Mjet regjistrimi dixhital; Mekanizma që
operojnë me monedhë; Makina llogaritëse; Pajisje për përpunim të dhënash; Kompjutera;
Softuerë kompjuterikë; Aparatura për fikje zjarri; Kulluesa për përdorim në fotografi;
Alarme; Aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; 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; Diskete; Fole për disketa për kompjutera; 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];
Aparatura dixhitale që punojnë me DVD.
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; materialet plastike për
ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; blloqet
tipografike.
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
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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 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.
36 Sigurimet; Shërbime financiare; Çështje monetare; Çështje financiare; Kryerje të
transaksioneve financiare; Ofrim informacioni nëpërmjet një faqe web.
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.
38 Shërbime telecomunikacionesh; Transmetim televiziv; Transmetime të televizionit
kabllor; Transmetim radio; Sigurim të qasjes të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike;
Instalim të faqeve web në Internet për të tjerët; Shërbime të telekomunikacionit të siguruara
nëpërmjet platformave dhe portaleve të Internetit; Mesazhim të Web.
41 Arsimim; Ofrim trajnimesh; Kualifikim; Shërbime argëtimi; Aktivitete sportive dhe
kulturore; Përkthim dhe interpretim; Udhëzime profesionale [këshillë për formim ose
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kualifikim]; Formim në shkolla me konvikt; Shërbime të klubit të shëndetit [trajnim
shëndeti dhe palestre]; 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].
42 Sigurimi i pajisjeve të kërkimit në internet; Software; Shërbimet shkencore dhe
teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; Projektimi dhe zhvillimi i
pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; Shërbimet e përpunimit të të
dhënave; Dizajnim dhe krijim I harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë.

(210) KS/M/ 2018/481
(220) 16/04/2018
(731) N.T.SH. “UNISOFT”
Rr. Muharrem Fejza, Obj. E, Nr. 8,
Prishtinë, KS
(591) E kaltër e lehtë dhe e kaltër e mbylltë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(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; Mjet magnetik të dhënash;
Pllaka gramafoni; Disqe kompakte; DVD; Mjet regjistrimi dixhital; Mekanizma që
operojnë me monedhë; Makina llogaritëse; Pajisje për përpunim të dhënash; Kompjutera;
Softuerë kompjuterikë; Aparatura për fikje zjarri; Kulluesa për përdorim në fotografi;
Alarme; Aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; 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; Diskete; Fole për disketa për kompjutera; 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];
Aparatura dixhitale që punojnë me DVD.
41 Arsimim; Ofrim trajnimesh; Kualifikim; Shërbime argëtimi; Aktivitete sportive dhe
kulturore; Përkthim dhe interpretim; Udhëzime profesionale [këshillë për formim ose
kualifikim]; Formim në shkolla me konvikt; Shërbime të klubit të shëndetit [trajnim
shëndeti dhe palestre]; Publikime elektronike duke përdorur kompjutera personal; Shërbime
argëtuesi; Ofrim ambientësh argëtimi; Shërbime formimi siguruar nëpërmjet shkollave;
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Kryrje të orëve në palestër; Prezantim të shfaqjeve në kohë reale; Shërbime të agjencisë së
biletave [argëtim].
42 Sigurimi i pajisjeve të kërkimit në internet; Software; Shërbimet shkencore dhe
teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; Projektimi dhe zhvillimi i
pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; Shërbimet e përpunimit të të
dhënave; Dizajnim dhe krijim I harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë.

(210) KS/M/ 2018/482
(220) 16/04/2018
(731) Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2 4860 Lenzing, AT
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) VEOCEL

(511) 3 Preparate për pastrimin e kozmetikës; Shtresë threse anti-statike; Faculeta te lagura
për fëmijë; Luster për mobilje dhe dysheme; Krem për pastrimin e lëkurës [pa mjekim];
Deodorantët personalë; Çanta me aromë; Faculeta për një perorim të mbushura me
komponimet e pastrimit për përdorim në fytyrë; Krem anti-rrudhë; Përgatitjet për heqjen e
yndyrnave; Faculeta të lagura kozmetike për para-pastrim; Pastrues me hidratues jo për
qellime mjekesore; Faculeta te lagura për qëllime sanitare dhe kozmetike; Maska këmbë
për kujdesin e lëkurës; Maska të fytyrës; Pastrues me fytyre (Jo-mjekësore -); Maska
pastrimi për fytyrën; Pastrues te fytyrës [kozmetike]; Faculeta fytyre të ngopura me
kozmetikë; Lares fytyre [kozmetike]; Maska dore për kujdesin e lëkurës; Kondicionerët e
lëkurës; Maska te lëkurës [kozmetikë]; Krema për zbutje të lëkurës për qëllime kozmetike;
Përgatitjet për kujdesin e lëkurës; Krema për kujdesin e lëkurës, përveç përdorimit
mjekësor; Përgatitjet për heqjen e rrudhave të kujdesit të lëkurës; Krem për pastrimin e
lëkurës; Losion për pastrimin e lëkurës; Pastrues të lëkurës [pa mjekime]; Faculeta te
mbushura për pastrim [jo-ilaç, për përdorim tek njerzit]; Maska të trupit; Përgatitjet për
tualete; Përgatitjet për kujdesin e fytyrës; Pastrues të lëkurës [kozmetike]; Pastrues i
thonjve [Kozmetikë]; Përgatitjet kozmetike për zbutjen e rrudhave për përdorim lokal të
fytyrës; Fashe qe përmbajnë krem per rrezitje nga diell dhe krem bllokues te rrezeve te
diellit për përdorim në lëkurë; Faculeta te mbushura me kolonje për një perdorim; Pëlhura
për pastrim te mbushura me një preparat pastrimi për pastrimin e syzeve; Pëlhura të
mbushura me detergjent për pastrim; Pelhura të mbushura me një pastrues të lëkurës;
Pëlhura të mbushura me preparate lustruese për pastrim; Peshqirë të para-larjes te mbushura
me detergjent për pastrim; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Faculeta që
përmbajnë preparate pastrimi; Preparat per heqjen e llakëve të thonjve; Përgatitjet për
kujdesin e trupit, jo mjekësor; Pëlhurë e hollë e parfumuara; Shtresa pastruese për
pastrimin e fytyrës; Pastrues për kujdesin e lëkurës; Pastrues për pastrimin e lëkurës;
Shtresa pastruese për qëllime kozmetike; Përgatitjet lustruese; Paketat e shtresave të
maskave që përdoren si kozmetikë; Përgatitjet për ajrosjen e pëlhurave; Përgatitjet për
lyerje; Preparatet e pastrimit dhe aromave; Maska pastrimi; Përgatitjet për lyerje; Peshqit
për pastrimin e higjienës femërore; Përgatitjet me puder; Maska kozmetike; Paketime për
fytyrë; Kozmetikë për kujdesin e bukurise; Përgatitjet për vetë-rrezitje [kozmetikë];
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Shampo; Pelhura te holla të mbushura me vaj esencial, për përdorim kozmetik; Pelhura te
holla të mbushura me preparate për heqjen e kozmetikes; Leshi pambuku për qëllime
kozmetike; Shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; Zbutës pëlhurash për lavanderi.
5 Materialet për mbulimin e gjurmëve dentare; Artikujt absorbues për higjienën personale;
Pelena absorbuese të celulozës për kafshët shtëpiake; Tamponet e alkoolit për kujdesin e
plagëve; Agjentët e shpërndarjes së barnave në formë të uaferave të ngrënshëm për të
mbështjellë pluhur farmaceutike pluhur; Agjentët e shpërndarjes së barnave që lehtësojnë
dorëzimin e preparateve farmaceutike; Kremra medicinale për mbrojtjen e lëkurës; Lëkura
e përpunuar e donatorëve për zëvendësimin e indeve të buta; Shirita të tretshëm për të
ndaluar gjakderdhjen nga prerjet e vogla dhe plaget e lehta; Fasho për qëllime mjekësore;
Fashov për sy për përdorim mjekësor; Fashot e syve për përdorim mjekësor; Implantet
kirurgjikale të rritur nga qelizat burimore [indet e gjalla]; Pelena për bebet dhe mosmbajtje;
Pelena –pantoll për foshnjat; Pelena të foshnjave; Pelena të celulozes ose letrës; Pelenat e
fëmijëve të gatshëm të letrës dhe celulozës; Fiber (Dietary -); Lidhjet për veshjet; Pambuku
për përdorim mjekësor; Fashë për të bërë lidhje; Fashë kirurgjikale; Implantet kirurgjikale
të përbërë nga indet e gjalla; Llaçe kirurgjikale; Veshjet mjekësore dhe kirurgjike; Peshqir
sanitar; Produktet higjienike femërore; Materialet dentare për ndalimin e dhëmbëve;
Materiale dentare për të bërë modele të dhëmbëve; Materiale dentare për dyfishimin e
modeleve të dhëmbëve; Deodorantët për veshje dhe tekstile; Sanitizues për përdorim
shtëpiak; Dezinfektues për qëllime higjienike; Dezinfektues për aparatet dhe instrumentet
mjekësore; Dezinfektues për instrumentet mjekësore; Dezinfektantë për përdorim mjekësor;
Dezinfektues për aparatet dhe instrumentet dentare; Faculeta sanitizues; Tamponët
dezinfektues; Deodorizers këpucësh; Përgatitjet diagnostike; Agjentët diagnostikues për
përdorim farmaceutik; Substanca diagnostike për përdorim mjekësor; Peceta në formë
trekëndore [letër] për foshnjat; Materiale mbushese për përdorim dentar; Shtresa të letrës
për mbrojtje; Shtresa celuluze për mbrojtje; Pelhura për një perdorim të celulozës për
peceta; Pelena për një perdorim nga celuloza për shtresa; Pelena për një perdorim nga
celuloza për mbrojtje; Pantallona për një perdorim të letrës për mbajtjen në vend te
pelenave te foshnjave; Shtresa për një perdorim per mbrojtje; Pelena të përdorura prej letre
për incontinents; Pelena të përdorshme për notat; Pelena të përdorshme për notim për
fëmijët dhe foshnjat; Pantallona të disponueshme për trajnim [pelena]; Shtresa për një
perdorim per mbrojtje; Fashat elastike [fashim]; Kuti e ndihmës së parë për përdorim
shtëpiak; Veshjet e ndihmës së parë; Faculeta për përdorim mjekësor; Faculetat e lagura të
ngopura me një losion farmaceutik; Materialet e mbushjes për qëllime dentare; Garzë;
Peceta të formësuara të letrës për foshnjat; Shishe të shndritshme të celulozës për foshnjat;
Gjele për përdorim dermatologjik; Materialet absorbuese të aromës; Përgatitjet
neutralizuese të aromës për veshjet dhe tekstilet; Shami për përdorim kirurgjik; Rripa për
peceta sanitare [peshqir]; Lapsa hemostatike; Fashë ngjitëse; Hemostatikë për qëllime
mjekësore; Krem për kujdesin e lëkurës për përdorim mjekësor; Përgatitjet për kujdesin e
lëkurës për përdorim mjekësor; Transplantimet e lëkurës; Llaçe ngjitëse; Bende ngjitëse për
qëllime mjekësore; Unaza misri për këmbë; Veshje sanitare; Përgatitje sanitare për qëllime
mjekësore; Përgatitjet higjienike për përdorim veterinar; Implantet që përfshijnë indet e
gjalla; Implante për rigjenerimin e indeve të udhëzuara; Material tekstili implantues për të
inkurajuar rritjen e indeve; Faculeta te mbushura mjeksore; Rrobat për mbrojtje
(mosmbajtjen e urines); Shtreas për mosmbajtje; Pelena të përdorura nga celuloza për
mosmbajtje; Pantallona, absorbuese, për mosmbajtje; Pantallona per gjume per mosmbajtje;
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Shirita për lyerje [mjekësore]; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore; Shirita për venat e
zgjeruara; Lidhjet ngjitëse; Rrëshirë dentare për ura të përkohshme, kurora dhe rrafshim;
Fasha; Çaj lulebliri [pije mjekësore]; Materiale për lidhje kirurgjikale; Materiale për
riparimin e dhëmbëve; Materialet implantuese për përdorim në rigjenerimin e indeve të
udhëzuara; Materialet për veshje; Materiale për proteza dentare; Materialet për dhëmbët
artificiale; Materiale për ura dentale; Materiale për kurora dentale; Materialet për veshjen e
plagët; Llaçe të mjekimit; Shirita diagnostikues mjekësor; Reagente diagnostike për
përdorim mjekësor; Pastrues fytyre (Mjekues -); Krem për kujdesin e lëkurës [mjekime];
Ngjitëse mjekësore për lidhjen e indeve te brendshme; Ngjitëse mjekësore për lidhjen e
plagës; Pastrues duarsh mjekësore; Tamponë e mjekimit; Shtresa sanitare; Fasho të
mjekimit të mbushura; Pëlhura pastrimi të ngopura me dezinfektues për qëllime higjienike;
Peshqirët e lagur të letrës të ngopura me një losion farmaceutik; Faculeta të ngopura që
përmbajnë preparate mjekësore; Shtresa sanitare; Pantallona sanitare; Letër (Mothproof -);
Fasha me garzë; Mjet (Kultura bakteriologjike -); Shtesa ushqimore; Fashat e veshit; Letër
me vaj për qëllime mjekësore; Letër për plag me material mjekesor; Linjat e letrës për
pelena; Pelena të letrës; Pastrues [preparat] për përdorim mjekësor; Llaçet, materialet për
veshjet; Fasho për kembe (për skuqje ne lekure); Flaster që përfshijnë një magnet;
Implantet farmaceutike; Përgatitje farmaceutike për kujdesin e lëkurës; Përgatitje
farmaceutike për përdorim dentar; Përgatitje farmaceutike për plagë; Artikujt absorbues
sanitare; Pelena absorbuese të letrës për kafshët shtëpiake; Leshi pambuku për përdorim
mjekësor; Material sfungjer për plagë shëruese; Pelena për notin e foshnjave; Krem
mjeksor (Mustardë poultices); Peceta higjenike; Peceta hixhenike sanitare; Pelhurat e
pantallonave për mosmbajtje; Veshja e sterilizuar; Mbules-vate e gjirit-infermierinë;
Materiale sintetike për përdorim dentar për mbushje; Materiale sintetike për përdorim në
vendosjen e eshtrave; Materiale sintetike për përdorim në prodhimin e hedhjes; tamponin;
Tamponi për qëllime mjekësore; Shiritat e testimit për matjen e niveleve të glukozës në
gjak; Fashë transdermale; Fashë transdermale për trajtim mjekësor; Faculete për përdorim
mjekësor; Faculeta të mbushura me preparate antibakteriale; Faculeta të mbushura ilaq
kundër insekteve; Dezinfektues të mbushur; Facueta të mbushura me krema farmaceutike;
Tamponët për përdorim mjekësor; Veshje sanitare; Fashë për plagë të lëkurës; Fashë për
parandalimin e rrjedhes se plageve; Garzë për veshje; Kutitë e ndihmës së parë, të
mbushura; Veshjet, mjekësore; Materialet e mbajtjes së veshjeve mjeksore; Veshje
mjekësore, mbulesa dhe aplikues; Veshjet kirurgjikale; Pambuk absorbues; Materialet e
përbëra dentare; Lesh pambuku për përdorim kirurgjik; Mbushje për qëllime mjekësore;
Lesh pambuku për qëllime farmaceutike; Lesh pambuku në formën e shkopinjve për
përdorim mjekësor; Pantallona per stërvitjen për foshnjat nga letra; Pantallona për një
perdorim të stervitjes se femijeve të letrës ose celulozës; Pelena për një perdorim për të
rritur; Pantallona të pëlhurave të ose letres të bebeve për një perdorim; Pantallona të
celulozës për një perdorim të foshnjave; Pelena për një perdorim; Pelena për foshnjat për
një perdorim; Mbushjet e letrës për një perdorim per mosmbajtje; Pelena për të rritur;
Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena për mosmbajtje; Shirita per lidhje; Veshjet e plagëve;
Materiali i mbushjes së dhëmbëve; Mastikë dentare; Përgatitjet dentare dhe artikujt; Pelena
të bëra prej celulozë; Pantallona të celulozës për një perdorim të stërvitjes për foshnjat;
Shtambat e alkoolit për qëllime mjekësore; Fasadat antiseptike të lëngëta; Përgatitjet
antiseptike për kujdesin e plagëve; Pëlhura pastrimi për mosmbajtje.
9 Mbështjellesit e përshtatur për pajisje për të luajtur DVD; Mbështjellesit e pershtatur për
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pajisje fotografike; Respiratorët për filtrimin e ajrit; Ndarësit e baterive; Çantat e lenteve;
Kuti te videokamerave; Kuti për lojtarët e medias digjitale; Shtresat e kamerave; Kuti për
syzet e fëmijëve; Kutit për lente kontakti; Kuti te përshtatura për telefonat mobil; Kutit e
lenteve; Kutite për PDA-të; Kuti për llogaritësit e xhepit; Kutit për telefona; Kutite e
pajisura me instrumente analilzmin për qëllime shkencore ose kërkimore; Kutite e pajisura
me instrumente analizuese për përdorim jo mjekësor; Veshje për mbrojtje nga zjarri;
Kostume fluturuese per mbrojtje ndaj zjarrit; Doreza rezistente ndaj zjarrit; Kostume për
gara të automobilave që përdorin mbrojtes ndaj zjarrit për qëllime sigurie; Batanije për
mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga zjarri; Filtra për maska respiratore; Filtra e
maskave të frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Helmetat për motoçiklistët; Filtra laboratorike;
Shenjat e reklamimit të ekranit [mekanik ose ndriçues]; Rrjetat e sigurisë; Këpucë për
mbrojtje nga zjarri; Pajisjet mbrojtëse dhe të sigurisë; Maska per mbrojtje nga zjarri; Çizme
për mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri.
10 Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve të
tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe
shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa
mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa
për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik;
Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor;
Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza
mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza
për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të
përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor.
16 Faculetat e letres për heqjen e kozmetikes;Etiketat e identifikimit të letrës;Ngjites
[shkrimi];Ngjites[me karaktere];Materialet e paketuara të letrës;Tabelat e shtypura të
reklamave të letrës;Tabelat e shtypura të reklamave të kartonit;Kontejnerët e letrës për
qëllime paketimi;Pllakat e shkrimit;Çanta prej letre për paketim;Pamflete;Flakët e letrës
dekorative për mbështjellje;Letër dekorative dekorative;Materiale të shtypura;Kuti
lapsash;Kuti për shkrim;Flamuj të letrës;Fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose
plastike për paketimin e produkteve ushqimore;Materialet filtruese të letrës;Letër
filtrimi;Fletët e celulozës së rikuperuar për mbështjellje;Broshura të shtypura;Kalendarë të
shtypur;Periodike;Materiale promocionale të shtypura;Hartat gjeografike;Etiketat e
letrës;Letër per paketimin e dhuratave;Leter e trashë [për përdorim në higjienë];Dekorime
ngjitëse prej letre;Zarfat [letër shkrimi];Vjetore [botime të shtypura];Filtra (Kafe letre );Kalendarë;Paketimi i kartonit;Tavolina të vogla;Letër krepe;Letër krepe për përdorim
shtëpiak;Komplet lapsa;Film plastike për paketim;Fletore shënimesh;Fletore;Letër e ngopur
me vaj për qëllime mbështjellëse;Kuti të kartonit për paketim;Materiale plastike për
paketim;Letër për përdorim në prodhimin e qeseve të çajit;Letër për paketim dhe
mbeshtjellje;Letër për përdorim në prodhimin e letrës;Leter tualeti;Etiketa të
letrës;Banderole letre;Filtra letre për aparatin e kafesë;Dorashka letre;Emblemat e
letrës;Thasë letre;Peshqir letre;Faculeta letre te fytyrës;Çanta prej letre për
paketim;Postera;Kartolina;Prospekte;Fletët absorbuese prej letre ose plastike për paketimin
e produkteve ushqimore;Kurdel per dekorimin e paketimeve;Letër e bute për përdorim si
material i letrës së stencilit per riprodhim (ganpishi);Çanta prej letre për paketim;Çanta dhe
artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose plastikës;Shamit e
letrës;Letër per shami;Letër higjienike;Shami e letrës për përdorim kozmetik;Mbulesa e
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librit;Kontejnerët e paketimit industrial të letrës;Kontejnerët e kartelës për
paketim;Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar;Çanta [zarfe, çanta] prej letre
ose plastike, për paketim;Filmat për ambalazhimin e ushqimeve;Karton paketimi;Kartone të
kartonit për paketim;Shirita paketuese ngjitëse;Kuti prej fibrave;Materiale plastike për
paketim;Mbështjellja e materialeve prej letre;Materialet e paketimit të bëra prej
kartoni;Materialet e paketimit të bëra nga letrat e ricikluara;Materiali i paketimit i bërë nga
niseshte;Materialet e paketimit;Letër ambalazhi;Kauti të kartonit për paketim;Kuti të
kartonit për paketim;Çanta prej letre për paketim;Fletë viskoze për mbështjellje;Kartolinar
e Krishtlindjes;Publikime promovuese;Publikime promovuese;Tabelat e letrës ose
kartonit;Tabelat e reklamave të kartelave;tabelat e reklamave të kartelave;Faculeta prej
celulozë;Shtresa për një perdorim për kafshët shtëpiake për stërvitje në shtëpi;Shtresa të
gatshëm për shtëpi për përdorim në trajnimin e këlyshve.
17 Panele izoluese akustike të izolimit; Artikuj dhe materiale izoluese elektrike; Artikuj
dhe materiale izoluese akustike; Artikuj dhe materiale izoluese termike; Letra të perpunuara
për izolues; Fibrat kimike jo për përdorim të tekstilit; Shtresat e izolimit; Barriera për
mbrojtje nga zhurma; Materialet për mbyllje dhe izolues; Shirit izolues elektrik; Fije të
rigjeneruara me fibra jo për përdorim të tekstilit; Fibrat për qëllime izoluese; Pllaka fibre
për izolim të temperaturës së lartë; Pëlhura të rezistueshmenga zjarri [asbest]; Panele
izoluese ndaj zjarrit; Materialet izoluese të fortë; Materiale filtrimi [shkume gjysmë të
përpunuara ose filma plastike]; Ndriçues izolues; Fletë e celulozës së rigjeneruar, përveç
paketimit; Celulozë rigjeneruese për përdorim në prodhim; Fletët e celulozës (përveç
paketimit ose paketimit); Shkumë e formesuar për paketim; Fijet e fibrave të karbonit
[përveçse për përdorim në tekstile]; Pëlhura të fibres prodhuar kimikisht për përdorim si
izolim; Pëlhura të fibres se karboni për përdorim si izolim; Pëlhura prej fibrave të përziera
sintetike dhe natyrale për përdorim si izolim; Pëlhura të fibres organike për përdorim si
izolim; Pëlhura të bëra nga fibra sintetike [për izolim]; Tekstil me fije qelqi për izolim;
Pëlhura rezistente ndaj nxehtësisë [izolim]; Izolimi për përçuesit elektrikë; Artikuj dhe
materiale izoluese dhe penguese; Materialet izoluese të prodhuara nga plastika; Pëlhura
izoluese; Materiale izoluese; Tela Magnet (izolim për -); Material izolues për përdorim në
industrinë e avionëve; Letër izoluese; Veshje e jashtme izoluese për gypat industriale;
Izolime me funksione vulosjeje për mbrojtje të nxehtësisë; Izolime me funksione
nënshkrimin për mbrojtjen e zhurmës; Fibër karboni; Fibrat e karbonit për përdorim në
industri; Fibrat e karbonit [fibra], perveç perdorimit te tekstilit; Substancat plastike gjysëm
të përpunuara; Fibrat plastike për përdorim në prodhimin e kordonit të gomave; Strukturat
(jo-metalike) për zvogëlimin e zhurmës [izolim]; Pëlhura të fibrave të karbonit të ngopura
me rrëshirë; Fibra të ngopura me rrëshirë sintetike për izolim; Letër e ngopur me vaj për
izolues; Letër për kondensatorët elektrikë; Fibrat e para të karbonit, përveç përdorimit të
tekstilit; Izolimi i gypave; Pllaka akustike; Izolimi akustik për ndërtesat; Gomë shkumë;
Batanije me tegela për izolues; Substrate për izolim elektrik; Fibrat sintetike, përveçse për
përdorim të tekstilit; Izolatet e materialit sintetik për mbrojtjen termike të tubave;
Mbështjellës të tubave për qëllime izolimi; Veshje të jashtme izoluese termike për fabrikën
industriale; Kaseta paketimi (ngjitëse), përveç për përdorim shtëpiak ose shkrimi; Fleta prej
viskoze, përveç paketimit; Pelhure e fibrave të papërpunuara të qelqit [izolim]; Shtresat e
fibrave të papërpunuara të shkëmbit [izolimit]; Pelhura e fibrave të papërpunuara të
karbonit [izolim]; Komponentët e para-formuar të izolimit; Materialet izoluese termike.
20 Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje; Jestek për banjë; Strehim
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dhe shtretër për kafshë; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një qese;
Dyshekë, çarçafë, mbuloja, jastek dhe shilte; Dyshekët; Çarçaf, përveç liri; Shtrat qebartet
(përveç leshit); Dyshekë futon (përveç dyshekëve të lindjes); Jastëkët e mbushur; Jastekë
për kafshë; Jastekë; Shtretër për kafshët shtëpiake; Jastëkët për të posalindur; dyshekët;
Dyshekë (përveç dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa dyshekesh; Jastek te
materniteti; Jastek mbështetës; Jastëkët aromatike; Orendi të buta [jastekë]; Mbulesa
[jastekë ose dyshekë]; Dyshek për të fjetur për kampe [dyshekë]; Jastëkë per Infermierinë;
Jastëkët mbështetes për përdorim në karriget e sigurisë për fëmijë në makinë; Jastëkë
mbështetëse për përdorim në shtrojë të bebeve; Mbështetës jastëkë për kokë; Mbules
tekstile [formësuar] për mobilje; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Tabelat e
ekranit reklamues të plastikës [jo-shkëlqyese].
21 Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak; Aplikuesit për kozmetikë; Kuti të
rremojcave; Çantat e përshtatura për mjetet kozmetike; Çantat e tualeteve; Dorezat e furrës;
Unaza për peshqir; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes; Disqe gërryese për qëllime
kuzhine [për pastrim]; Disqe gërryese për qëllime kuzhine [për pastrim]; Pelhurat e
pastrimit; Pëlhurat e pastrimit të syzeve; Pelhurat e pluhurit; Pelhurat e pastrimit.
22 Tenda për përdorim në peshkim; Pelhura për përdorim në kontejnerë me shumicë;
Shirita për lidhjen e rrushit; Breza për mbështjellje ose të lidhje, jo prej metali; Liber;
Pambuk i papërpunuar; Leshi i përpunuar; Çanta dhe thasë për paketim, magazinim dhe
transport; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime bujqësore; Fill, jo prej metali, për
mbështjellës ose lidhës; Fije lidhese prej polipropileni; Spango bërë nga sizal; Spango jo
metalike; Spango për qëllime lidhëse; Spangp për qellim paketimi; Tenda për kampe; Fibrat
kimike për përdorim të tekstilit; Pendë të lirshme; Rrjeta elastike për produktet e mishit;
Mbuloja të automjeteve, jo të formesuara; Fibrat pjesërisht të përgatitura materiale sintetike
për përdorim të tekstilit; Fibrat si lëndë të para sintetike për përdorim të tekstilit; Pendë për
mbushje të tapicerive; Mbushje për filtrim; Tufa mëndafshit; Mbushjet e fibrave sintetike;
Mbushje për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet e shkumes sintetike; Mbushjet për
dyshek; Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan të thurur; Fijet e fibrave; Litarët e
përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara nga fibrat; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm
sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë kërp [e papërpunuar]; Rrjetëzat e
kërpudhave; Shtrat i varur - hamak; Flokët e lepurit; Sharrat e drurit; Litar jute; Fibra jute [e
papërpunuar]; Leshi i lidhur; Fibra kapok; Fijet e Kashmirit; Çanta për ruajtjen e mbajtjes
së një trupi përpara kremacionit; Fara pambuku; Pupla të lirshme; Litar makrame;
Materialet tekstile të fibrës së papërpunuar që trajtohen me material kundër flakës; Pëlhurë
angore; Fibrat natyrale; Çanta për larje të brendshme të pelhurave; Rrjetat; Tela (jo prej
metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes nga ajri; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta
parandaluese për ere, të tekstilit; Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetat tregtare; Rrjeta për
përdorim me struktura lundruese; Spango për rrjeta; Rrjeta për rritjen e peshkut; Çanta
rrjetë për ruajtje; Mbulesa të pa formesuara për anijet dhe mjetet detare; Çanta paketimi
[qese] të tekstilit për transportin pjesa më e madhe; Çanta për paketim [qese] të tekstilit për
ruajtjen e pjesëve të mëdha; Varëse rrobash të litarëve bimore; Pëlhurë e gomuar; Pëlhurë
gomuar, strehë, tenda, dhe mbulesa të pa formesuara; Mbushje dhe mbeshtjellje; Mbushje
dhe mbeshtjellje (me përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës); Materiale për
mbushje; Materiale të mbushura, përveç gome ose plastike për jastëkë; Mbushje për
materiale, përveç gome ose plastike për thasë për gjumë; Materiale mbushjeje të bëra me
material fibre; Materiale mbushjeje të bëra me material fibre; Mbushje prej pëlhurave jo të
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endura; Materiale mbushje, përveç gome ose plastike për shtretër; Fibrat e mbushjes së
poliestrës; Filamenti (fije) poliesteri; Rrjete plastike poliester për paketimin e mallrat;
Mbushje poliesteri; Fibrat e hollë e silicës për përdorim të tekstilit; Fibra Rafias (pem nga
Afrika); Fibër Ramie (hithër kinez); Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave;
Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e
paperpunuara të karbonit për përdorim të tekstilit; Fibrat e paperpunuara të plastikës për
përdorim të tekstilit; Liri (i paperpunuar-) [liri]; Materiale për të bërë lundra; Mëndafshi të
papërpunuar Leshi i papërpunuar; Thasë; Çanta prej materiali tekstili për përdorim me
bimë; Materiale e bëra prej mbetjeve të tekstilit; Thasë për transportimin e mbeturinave;
Thasë për transportin e materialeve; Thasë për ruajtjen e materialeve në masë; Thasë për
ruajtjen e materialeve; Thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve në masë; Çanta jo
tekstile për transportimin e materialeve në masë; Thasë jo tekstili për ruajtjen ne sasi më të
madhe të produkteve ushqimore të kafshëve; Thasë jo tekstili për ruajtjen ne sasi më të
madhe të materialeve; Mbeturinat e mëndafshit; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Llastik dhe
lidhëse; Çanta këpucësh për ruajtje; Lesh i grirë; Vela; Vela lundruese; Fijet e mëndafshta;
Rrjeta mëndafshi; Monofilamentet e fijeve te holla të mëndafshit; Litarë; Litarët dhe
spango; Litarë dhe litarë sintetikë; Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Sizal;
Fibra Sisal; Çanta për dhurata të tekstilit; Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të
tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Litarë sintetikë; Filamente tekstile
sintetike; Litarë; Litarët jo metalikë; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për ruajtjen e çantes
kur nuk është në përdorim; Filamente tekstile; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo të endura;
Fibrat për të bërë mbushje të qilimave; Fibra për të bërë figura në qilima; Çanta [zarfe,
çanta] të tekstilit, për paketim; Kontejnerët e paketimit industrial të tekstilit; Çanta [zarfe,
çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Spango deng;
Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Litar paketimi; Çanta prej tekstili për
paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Fibrat silicë të fijeve të trasha; Lesh i bagëtisë për
industrinë e tapicerie; Material për mbushjen e tapicerisë; Fijet e mbështjella; Leshi i pa ose
i përpunuar; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Grumbull leshi; Tenda; Tenda (strehë) për
automjete; Tenda [strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm
ose kampe; Rrjetat e pajisura; Mbushje, jo prej gome, plastikës, letrës ose kartonit.
23 Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur; Fije pambuku;
Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe fije për
përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit; Fije nga
pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat]; Fibrat e
mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije pambuku
mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit për
përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; Fije
mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e tekstilit;
Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze
pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike
për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera
me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill
të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë
leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku
te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije
mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra
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prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër;
Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të
trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të
vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë;
Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për
përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të
krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri;
Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije
artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të
tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill per qepje; Fijet natyrore; Fije
jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije
silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i
tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra
prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të
poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet
për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije
tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim
tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të
endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi.
24 Peshqirët e duarve të tekstilit; Batanije qe barten; Thasë për fjetje; Shtresat e banjos;
Peshqir për banjë; Pelhurë prej liri, përveç veshjeve; Pelhure prej leshi; Pëlhura të
mbushura; Pelhura shtrati dhe tavoline; Shtresa shtrati; Mblesa për shtrat dysh; Veshje nate
të tekstilit; Batanije te buta qetesuese; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të
bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Shtresa të letrës për shtrat; Batanije mëndafshi për
shtrat; Batanije leshi; Mbulesa per shtrat dysh; Çarçafë; Shtresat e shtratit; Mbuloja shtrati;
Shtresa të pëlhurës për shtrat; Pelhura shtrati; Mbulesa shtrati e bërë nga materiale tekstile
jo të endura; Mbulesa për shtratin e foshnjave; Mbulesa shtrati; Mbuloja dhe shtresa
anesore për shtrat dysh; Batanije te buta qetesuese; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan të
therur: Banije për përdorim në natyrë; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në
tapiceri; Tiketa (pelhure]; Batanije të printuara të tekstilit; Shtresat për me perdorim të
tekstilit; Pëlhurat te përdorshme nga tekstili; Pëlhurat te përdorshme; Pëlhura të thurura
elastike për rrobat të brendshme të grave; Pëlhura të thurura elastike për bluza; Pëlhura të
thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike të qendisura për veshjet gjimnastike;
Pëlhura të fibrave për përdorim në prodhimin e artikujve të veshjeve; Pëlhura të fibrave për
prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve; Pëlhura të fibrave për përdorim në
prodhimin e veshjeve të këpucëve; Pëlhura të fibrave për përdorim në prodhimin e linjave
të çantave; Mbulesa [mbulesa të poshtme]; Pëlhura të qëndrueshme ndaj zjarrit; Materialet
filtruese të tekstilit; Rrip transmisioni i tekstiltë; Rrip transmisioni i tekstiltë për përdorim
nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme nga nxehtesia [përveç
asbestit]; Flanel [pëlhurë]; Mbulesa për frizer; Peshqir [tekstile]; Peshqir [tekstile]; Pëlhurat
e dhe peshqirret e te fytyrës; Peshqir turk; Peshqir turk; Pelhure prej mëndafshi; Jorgan te
thurur; Pelhurat [tekstil]; Shtresa pëlhure prej liri për këpucë; Materialet e zbukurimit të
pëlhurave jo të endura; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesat e çajit; Peshqir larës për
tharje; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim të tekstilit; Pëlhura
të thurura më dantella; Pëlhura të thurura; Mbulojat për banjo; Leckë e papërshkueshëm
nga uji; Mbulojat për banjo; Peshqirët e tekstilit; Tharëse [tekstile] përshtatur për përdorim
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në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për
fëmijë; Peshqir [tekstile]; Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të
endura; Pëlhura; Pëlhura shtëpiake, duke përfshirë peshqir fytyre; Material për veshje të
tekstilit; Pelhure e thurur e shtypur; Këllëf dysheku [mbules dyshekësh]; Jersey [pëlhurë];
Trikotazh [pëlhurë]; Batanije për shtrat te levizshem; Shtresat për shtrat te levizshem;
Batanije për fëmijë; Imitacione; Mbulesa për këmbë; Pëlhura të fibrave të karbonit, përveç
izolimit; Pëlhura [copë tekstile mallra] të bëra nga fibra karboni; Mbulesa e dyshekëve të
veshur; Këllef te jastekëve; Pelhura për kuzhina dhe tavolina; Pëlhura të bëra nga fibra
artificiale [përveç izolimit]; Mbulesa për mobilje; Ticks (dyshekë dhe mbulesa me jastëkë);
Mbulesa dyshekesh; Mbulesa dyshekesh; Quilts mbushur me poshtë; Pëlhura tapicerie;
Pëlhura të mobiluara; Pëlhura tapicerie; Furnizimi i pëlhurave në copë; Furnizimi i
pëlhurave në copë; Mbulesa për mobilje; Mbulesa për mobilje (e papërshtatshme); Mbulesa
të lirshme të materialeve të tekstilit për mobilje; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Pëlhura
të endura të mobiljeve; Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Pelhura
jo të endura; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], e mbushur me kozmetikë; Shtrat
dysh; Mbulesa, jo të letrës; Banije udhëtim [rroba]; Pelhura gjumi; Perde të shkurta [perde
të trasha të lëshuara]; Batanije mëndafshi; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Shtresat e
konturuara me nivel; Shtresat per mbrojtje nga pluhuri; Shtresa jorgani te thurura; Peshqir
te thurur; Thurje te tekstilit; Jorgan mbushur me pupla; Jorgan gjysmë te mbushur; Jorgan
mbushur me materiale mbushje; Jorgan mbushur me materiale mbushje sintetike; Jorgan;
Mbulesa për jorgan; Pëlhura gjysëm sintetike të fibrave; Pëlhura të fibrave të prodhuara
kimikisht, përveç izolimit; Pëlhura të fibrave organike, përveçse për izolim; Pëlhura të
rigjeneruara të fijeve të fibrave; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç izolimit];
Pëlhura për përdorim në bërjen e trikotazhit; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura
tekstili; Shami tekstilit; Pëlhura të thurura; Pëlhura të thurura me fije pambuku; Pëlhura të
thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura me fije leshi; Pëlhura për heqjen e
kozmetikës [tekstile], të ndryshëm nga të ngopurat me preparate të tualetit; Mbulesa tekstile
për shtrat dysh; Tekstile të vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa të lirshme të materialeve
të tekstilit për mobilje; Peshqirët e tekstilit; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike
dhe natyrale, përveçse për izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve;
Pëlhura tekstile për të bërë çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtratit;
Pëlhura tekstile për të bërë batanije; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e
mobiljeve; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtresave; Pëlhura tekstile për
përdorim në prodhimin e peshqve; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e jastëkave;
Tekstile të bëra prej flaneli; Artikujt e tekstilit jo të endura; Mallrat tekstile dhe
zëvendësuesit për mallrat tekstile; Mallra prej copë tekstili për të bërë shtroje të shtratit;
Mallrat e copave të tekstileve për t'u përgatitur në peshqir; Mallrat tekstile për përdorim si
shtroje; Mbuloja për tavolina; Mbulesat e tavolinave që nuk janë bërë prej letre; Tavolinat e
tekstilit; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të endura; Pëlhurat e tekstileve;
Liri prej pëlhure, jo prej letre; Napolit e tekstilit; Liri për tavoline; Metrazhe; Çarçafë; Indet
janë mallra të tekstilit; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç përdorimit
mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit (përveçse për
përdorim mjekësor); Mbuloja shtrati; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura; Pëlhura
tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për përdorim
si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të fibrave
sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të fletëve për përdorim në prodhim; Shtresat e
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çarçafëve; Shtresat e shtratit; Perde; Perdet e murit të tekstilit; Doreza për banjo; Dorezave
për larje; Doreza-bërë nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Pelhure për lajre; Pëlhura
për larjen e trupit (përveç përdorimit mjekësor); Pëlhura të endura për mobilje; Batanije
leshi; Pjesë ndërlidhese bërë nga pëlhura jo të endura.
25 Veshjet e mbrëmjes; Xhaketat e mbrëmjes; Copa me skaje për qaf të ndashme për
veshje pa krah komono (haneri); Kollare të ndashme; Taka; Thembër këpuce për këpucë;
Pjeset përforcuese për nën sqetull [pjesë të veshjeve]; Kostume Aikido; Rrobe e bardha (qe
veshin kleriken krishter); Perparese gjoksi për futbollin amerikan; Gëzof me kapuç;
Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume të grave; Qizme; Pantallona si fustane; Kostume
pambuku (trenerka); Rrobat e punës; Kominoshe; Triko me mëngë; Mantelet; Ngrohësat e
krahut [veshje]; Uniforma për mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të bëra prej lesh;
Dorezat e vozitjes; Veshje [veshje]; Veshje [veshje]; Veshje komplet për foshnjë; Pizhamat
e kukullës së fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Perparese plastike për foshnje;
Veshje te sipërme për foshnje; Thasë për gjumë për foshnje (veshmbathje); Kepucë pa
lidhese (këpucë të leshta për fëmijë); Pantallonat e foshnjave [veshje]; Fundet e foshnjave;
Veshje [veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e notit; Kostumet për banje për gratë;
Kostume për burra; Kostumet e notit të pajisur me sutjen gome; Veshje noti për zotërinj
dhe zonja; Mbulesa për larje; Kostumet e notit; Kostumet e notit; Rroba banje; Kapele e
notit; Pantofla të banjos; Pantallona të shkurtra për notim; Mbathje noti; Mbeshtjellese;
Rrobat; Kostume baleti; Veshje për ballo; Mbeshtjellese [shamitë]; Gjerdan [veshje];
Kapele e bejzbollit; Uniformat e bejsbollit; Veshje te poshtme te brendhsme; Veshje te
siperme te mbrendshme; Beretat; Bluza te shkurta; Bluza pa meng me printime; Ngrohësit e
këmbëve; Veshje me lesh kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje leshi; Veshje të
motoristëve; Rrobat e foshnjës; Fustane te shqerueseve te nuses; Veshje për patinazh;
Rrobat e pagëzimit; Veshje për të veshur në praktikat xhudo; Veshjet e fëmijëve; Veshjet e
foshnjës; Veshje të vajzave; Veshje prej lëkure të motoçiklistëve; Veshje; Veshje lëkure;
Veshje prej liri; Veshje letre; Veshje prej pelushi; Veshje mëndafshi; Veshje për artet
marciale; Veshje për kalërim me kuaj (përveç kapeleve per kalerim); Artikuj të veshjes për
përdorim teatrale; Veshje për peshkatarët; Rrobat e djemve; Veshje për te veshur në lojëra
për mundje; Veshje të maternitetit; Pantallona te gjate; Pantallona të shkurtra; Kemishe per
naten; Çorape të nates; Pantollona te trash për burra; Xhaketë sportive; Xhaket e shkurter;
Qafore gëzofi [veshje qafe]; Gete; Çorape të trupit; Rroba te buta [nen-veshje]; Bluza te
ngushta -Bolero; Lidhjet me fjongo; Xhaketa si te piloteve; Kapele me tufë; Pantallona të
shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje e gjate; Sutjen; Veshje e mbrendshme femrash
me dekolte; Xhaket me pulla; Pelerinë; Shtytësit e pedale; Mbulesa të makinave; Pantallona
të mallrave; Komplete (veshje); Veshje klerikesh katolik (Chasubles); Bluze me dekolte;
Veshje e gjate mëndafshi (veshje kineze); Veshje e gjate e bardh e klerikeve; Rrobat e
korit; Veshjet e mbrëmjes; Pantallona nga material kadifeje; Mbulesa si veshje; Veshje për
meshkuj; Të brendshme femrash; Kapeleri për gra; Veshje e gjate; Veshje te brendshme e
grave; Këpucë për gratë; Pantollona te trasha te burrave për ngritjen e peshave; Të
brendshme femrash; Të brendshme femrash; Xhaketa te poshtëme; Veshje te poshtëme;
Xhinse; Të brendshme femrash; Mantel; Xhaketa per hedhje kraheve; Kostum tre pjesesh
[veshje]; Xhakete kampimi; Mbulesa dushi; Astar për këpucë; Copa për xhepa; Kostume
një copësh; Kostume pambuku (trenerka); Kostum per loje një pjesë; Të brendshme të
hedgshme; Veshjet për patinazh; Triko atletike; Triko leshi; Këpucë me një fije të thurur;
Funde të shkurtra për kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Kapele
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magjistari; Kapele fedoras; Shtresë për taka; Fes; Veshjet ceremoniale të grave; Sutjen
sportiv me mbrojtes nga lageshtia; Këmisha sportive me mbrojtes nga lagështia; Pantallona
sportive me mbrojtes nga lagështia; Këmisha e peshkimit; Kapakë me strehë; Veshjet e
peshkimit; Këpucë të sheshta; Cohë e butë; Xhaketa të frizereve; Qizme; Kostume
fluturuese; Veshje formale të mbrëmjes; Veshje formale; Veshje e gjate mendafshi e figura
[artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit; Kostume për kohë të lirë; Këmisha për raste;
Pantallona të gjera; Veshje ditore; Pantollona te lehte; Kominoshe berberi; Rroba; Kostume
futbolli riprodhues; Fanellë futbolli; Perparese futbolli; Mbështetësit e këmbëve, që nuk
nxehen elektrikisht; Pallto gabardine [veshje]; Qizme gome; Qizme lekure mbrojtese nga te
ftohtit; Mantelet e mëngjesit; Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të
mbushura për përdorim atletik; Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik;
Taka te ngjitura prej gome ose të materialeve plastike; Shtresa te ngjitura prej gome ose të
materialeve plastike; Trikotazh [veshje]; Dorezat e qendisura; Xhaketa të thurura; Të
brendshme të qendisura; Veshje me figura të lopëve; Veshje të endura; Këmisha të endura;
Xhaket e leht me zingjir; Pajisjet që nuk rrëshqasin për këpucë; Këmisha polo; Pantallona
të golfit; Pantallona të golfit, këmisha dhe funde të golfit; Kapela të golfit; Funde të golfit;
Veshje një pjeseshe; Veshje për gjimnastikë; Çorape të këmbës; Kostume për Halloween;
Shalla për grykë; Kollare; Shalle; Shamite e qafës; Ngrohësa dore; Doreza [veshje]; Doreza
me mbathje; Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen
gjatë përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të
bëra nga lëkura, lëkura apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Kapela (kapelë); Mbulesa
[mbeshtjelles koke]; Kapela te diplomimit; Veshje te gjata; Pantofla; Çorape; Këmisha
Aloha; Këmisha kapele; Këmishë; Mëmishë pa mng; Këmishë për kostume; Këmisha me
kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha te gjata; Këmishë nate; Kemisha te holla
mendafshi [veshje e brendshme]; Këmishë-xhakete; Këmisha te gjata para; Kostume për
meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje për meshkujt; Çorape të meshkujve; Të
brendshme të meshkujve; Xhaketa te shkurta; Shtroje për këpucë; Veshjet e dasmës;
Xhaketa të trasha; Puloverë me kapuq; Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për
fëmijë; Pantallona për fëmijë; Pantallona infermierie; Pantollona te holle; Pantallona të
dëborës; Kostume; Funde te gjera; Qorape te gjata; Aski; Aski (mbështjellës); Rripa
pëlhurash për burra; Breza; Kapela; Korniza (Kapela -) [skelete]; Çorape të brendshme për
këpucë; Xhaketa [veshje]; Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të leshta;
Xhaketat e peshkatarëve; Xhaketa me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa te bores;
Xhaketa kundër shiut; Xhaketa, mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra; Linjat
e xhaketave; Pantallonat e gjuetisë; Xhaketa gjuetie; Xhaketa gjuetie; Këmisha gjuetie;
Kimono; Xhinse denim [veshje]; Xhinse; Xhaketa xhinse; Bluza; pantallona për ngritjen e
peshave; Kostume plastik me zingjire; Rroba për sport (rrobat); Kostume; Shtresa këpucësh
te sipërme; Kepucë vrapimi; Pantolla të lehtë; Xhaketa të rënda; Xhaketa [veshje];
Uniformat e Judos; Fustan i gjate dhe i gjere; Jelek grash [të brendshme]; Uniformat e
arteve marciale; Uniformat sportive të kombinuara; Kapele të kafkës; Kapela me strehë;
Kapuq [veshje]; Xhupat e maskuar; Uniforma karate; Shamitë nga lesh kashmiri; Veshjet
Kendo; Veshje ngjyre kafe; Fustanellë; Kimono; Këpucë të foshnjave; Mantel; Përparëse;
Xhybe; Veshjet e infermiereve; Veshje (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për
veshje; Veshje te leshuara; Kapela të vogla; Veshje per ngritjen e peshave; Pantallona;
Çorape të pantallonave; Ngrohësat e gjurit [veshje]; Mbeshtjellese të nyjeve; Kapele
kuzhinierësh; Veshje të shkurtra [veshje]; Veshje të gatshme; Kapelë; Kapele sportive
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(përveç helmetave); Veshjet e fëmijëve; Shamitë të kokës; Veshja bazë e veshjeve
tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave tradicionale koreane [Baeja]; Mbulesa
koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta; Kemishe; Korsete; Kostumet; Kostume të
shkurta; Kostume për përdorim në veshjen e fëmijëve; Kostume për përdorim në lojëra për
femijet; Kollare të ndashme; Kollare për veshjet; Krevate; Askot; Astar i gjer për fustane;
Shami e trashe; Gjerdan; Bluza me mëngë të shkurtra ose me mëngë të gjata; Këmisha me
mëngë të shkurtra; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra; Pantollona te
lehta; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra për kimono (haori); Kapuç [veshje];
Veshjet laboratorike; Pulover me mëngë të gjata; Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të
gjata; Rrobat te fjetjes japoneze (nemaki); Kimonotë me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët
e gjata; Përparese, jo te letre; Pantallona të gjera për gjueti; Kostum per vrapim; Kanatierë
për vrapim; Kostume lëkure; Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantofla
lëkure; Këpucë lëkure; Pantallona per raste; Xhaketa (pantallona); Të brendshme; Të
brendshme të absorbimit të djersitjes; Veshje te brendshme për gratë; Këpucë kanavacë;
Xhaketa dritë-reflektuese; Të brendshme femrash; Veshje sherbetoresh; Mbulesa e
kostumeve për larje; Veshje të sipërme për vajzat; Veshje e gjate kishtare; Uniforma
atletike; Manshetë; Xhaketë; Peliqe; Mbulesa pambuku; Mantelet nga material i xhinseve;
Veshje për gratë; Xhaketa për meshkujt; Mantel; Maska të gjumit; Maska të syve; Kostume
marinaresh; Korset; Rrobat e fondacionit; Minifunde; Kapele klerikesh te gjata [kapele];
Kapelet e modës; Këpucë te sheshta; Kostum noti; Rroba; Rrobat e femrave; Kostume për
motor; Doreza motorike; Xhaketa për motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Kapele
[mbeshtjelles koke]; Kaplea me maja; Veshjet e diellit [mbeshtjelles koke]; Veshje me lule
te gjera; veshje nate; Kapele nate; Veshje nate; Ndërresë nate; Kostume kunder laageshtine;
Veshje te brendshme te holla; Çorape; Veshje te brendshme te femrave; Veshje për jashtë;
Këmisha; Shputa për kepuce prej palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez;
Pjeset e siperme te prej palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; Këmishat
e sipërme; Veshje te siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha te
sipërme; Shirita për vesh; Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa
infermierie; Bluza te trasha; Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Kapela festash [veshje]
Pelerina; Mbuloja [veshje]; Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e leshta; Copa leshi; Funda te
shkurt; Xhaketa te shkurta; Pantollona te shkurta; Pantollona te pirateve; Perparese plastike;
Pantallona; Këmisha me golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha me golf; Bluza me golf;
Mantel per shi; Triko; Triko me golf te gjate; Triko me golf te simuluar; Triko ne form - V;
Veshje per gjum [veshje]; Veshje per sport; Pizhame; Pizhama funde; Veshje të çiklistëve;
Pantallona të shkurtra çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza atletike; Shamitë të kokës;
Veshje kundër shiut; Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të papërshkueshme nga uji;
Mushama; Xhaketa shiu; Doreza për vozitje; Pantollona per stervitje; Xhaketa për vozitje;
Kepucë për kalerim; Lidhese kepucesh; Funde; Bluza me golf: Rollka [veshje]; Këmisha
me golf; Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të shkurtra rugby; Veshje te siperme
per rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup; Veshje te gjata te lidhura ne bel;
Xhaketa prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi; Shall qafë [shall]; Tufat [veshje];
Shall [vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese koke; Shall dhe shall te gjere për
femra; Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi); Kapela te thurura; Kapela e sheshta;
Uniforma për refer; Kapele garnizoni; Kapelet e kapur (suge-gasa); Kostume gjumi si
trikotazh; Ndërresë nate; Maska të gjumit; Veshje nate; Papuçe grash; Shall per qaf; Velo
[veshje]; Shami koke; Kolalre; Kostume burrash per ngritje peshash; Këpucë; Kostume
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bore; Kostume bore; Pantallonat e dëborës; Kapuç i rrumbullaket; Këpucë; Këpucë atletike;
Këpucë për kohën e lirë; Këpucë për volejboll më këmbë; Këpucë me grepa dhe lidhëse për
mbërthim të shpejt; Këpuce me taka; Këpucë alpinizëm; Shputat e këpucëve për qëllime jo
ortopedike; Këpucë; Thembra këpucësh; Mbuloja këpucësh, përveçse për qëllime
mjekësore; Mbuloja këpucësh; Këpucë; Shalle për supe; Mbuloja për supe [veshje];
Uniformat e shkollës; Pantallona të gjera; Këmisha [veshje]; Përparëse letre; Shirit për
shtatzani; Fustan për lindje; Çorape absorbuese djersitje; Pantallonat absorbuese të
djersitjes; Rripa për djersë; Shirita djerse për dore; Shiritat e tenisit; Veshjet [veshje];
Mburoja te veshjes; Çorape anti-djerse; Shirita djerse për kokë; Uniformat për infermierët;
Mbathje noti; Lidhjet e mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjen ngjitese; Veshje te frizereve;
Xhaketa me zingjir (shell); Fustan i gjate; Këmisha me jakë; Këmisha dhe rripa; Këmsha te
shkurta para; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra për djem
[të brendshme]; Kostume bore; Kostume ski për konkurrencë; Doreza për ski; Pantallona
për ski; Xhaketa për ski; Veshje për ski; Kapuçet e skive; Kapelet e skive; Pantallona të
shkurtra rrëshqitëse; Pantallona të shkurtra; Xherdan; Xhaketa për darkë; Kostume darke;
Kostume për ski-bordin e dëborës; Dorashka për ski-bordin e debores; Këpucë për dëborë;
Çorape te stilet japonez (tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Llastik për çorape;
Bebidollka; Thembra këpucësh; Shtroja këpucësh; Thembra për këpucë; Sandale te stilit
japoneze (tabi); Syze; Kapelet e diellit; Veshje per te luajtur [veshje]; Veshje për aktrim;
Kostume për palestër; Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit]; Veshje Sportive;
Sutjen Sportivë; Këmisha per raste; Këmisha sportive me mëngë të shkurtra; Pantallona
sportive; Xhaketa sportive; Kapele sportive dhe kapele; Kapele sportive; Çorape sportive;
Veshje per gjimnastike; Jelek atletike; Xhaketa te holla; Xhaketa e thurur me tegela
[veshje]; Jelek me tegela; Shirita dore; Shirita koke [veshje] Perparese perlhure; Perparese
perlhure per ushqim për të rritur; Kepune me taban; Shirita për shtrëngimi i gjerdanit për
kimonos (datejime); Kominoshe për fënijë; Këmisha për foshnjat dhe fëmijët e vegjël;
Rrobë plazhi; Kapele plazhi; Rrobat e plazhit; Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje];
Këmisha të thurura; Kapele të qendisura; Xhaketë e thurur; Sandale me një gisht; Llastik
çorapesh; Çorape; Pantallonat absorbuese të djersitjes; Thembër këpuce për çizmt; Te
brendshme për femra; Hullahofka; Veshje te ngushta për trupi [çorape]; Triko këmba;
Çorape; Çorape të këmbëve; Kapuçë; Veshje për surfim; Të brendshme për burra [veshje te
brendhsme]; Bluze; Funde e xhaka; Kostume; Këmisha djerse; Pantallona të shkurtra
djerse; Kostumet e Taekwondos; Breza të gjate për trup; Veshje të siperme;Veshjet e
vallezimit; Kostumet e valleve; Kepuce per vallzin ne Ballo; Pardesy; Dorashka për
maskim; Këmisha për maskim; Pantallona për maskim; Xhaketa për maskim; Veshjet për
maskim; Pantallona të ngushta; Veshje me vija; Këmisha te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza
te tenisi; Funde te tenisit; Pantollona te shkurta te tenisit; Çorape te tenisit; Rripa pëlhure
[veshje]; Veshje e gjate tradicionale muslimane (Thobes); Kostume teatrale; Çorape
termike; Veshjet termike; Veshje perandorake (Togas); Veshje te siperme [veshje];
Kostume folklorike; Veshje japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave; Rripa të përparëseje;
Veshjet me printime (Pinafora); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për femra; Veshje për
gjimnastikë; Triko te poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet; Xhaketa te holla me
pulla; Pantallona të shkurtra gome; Veshje sportive komplet (Triathlon); Trikotazh [veshje];
Veshje sportive (Singlets); Kostume për mbrojtje nga lagështia; Bluza pa mëng; Shami
[veshje]; Shami qafe me dekorime; Shamit të kokës; Tunikat; Çallmat; Veshje për
gjimnastikë; Pantallona të shkurtra për palestër; Funde baleti nga tyli (Tutus); Veshje dy
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pjesesh;
Xhaketa të jashtme koreane për tu veshur mbi veshje kryesore [Magoja]; Pantallona për
pelena (veshje); Pallto; Pantallona me astar; Shalle të qafës; Gunë; Shall; Veshje të
maternitetit; Veshje gjumi për nënën; Veshje të brendshme për shtatzani; Uniformat;
Uniformat për përdorim komercial; Uniformat për infermierët; Uniforma për referet;
Kostume të ngjitura; Veshje të brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të brendshme të
absorbimit të djersitjes; Bluza deri në bel; Nën këmisha për kimono (juban); Nën këmisha
për kimonos (koshimaki); Fundet [veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te shkurta; Rripa
për nyje (obiage-shin); Triko te poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e jashte për
mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje Volejboll; Veshje izoluese termike; Xhaketa të
ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të papërshkueshëm nga uji; Kostume papërshkueshëm
nga uji për motoçiklistët; Veshje te frizereve te papërshkueshme nga uji; Veshje te jashtëme
i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit; Pantallona të papërshkueshëm nga uji; Xhaketa
kundër shiut; Veshje lëkure [veshje]; Çizme për peshkm të papërshkueshëm nga uji;
Kostum për skijim në ujë; Kepucë për uje; Rrobat e bardha për kuzhinier; Shtresa të bardha
për përdorim në spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder djerse; Xhaketa lekure te
kthyeshme, qe vishen në dy anë; Xhaketa shiu; Jelek lëkure; Veshje të papërshkueshem nga
uji; Rroba per lundrim qe e mbrojnë lagështinë; Kambale, shirita për mbeshtetje dhe
mbrojtje dhe këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa mbështjellës për kimono (datemaki);
Mbështjellës plazhi; Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë një pjesëshe; Veshje kunder erës së
fortë; Kostume kundër erës; Pantallona kundër erës; Bluza kundër erës; Jelek kunder erës;
Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri; Xhaketa dimri; Çorape; Veshje të jashtme rezistente
ndaj motit të lig; Çorape leshi; Pantallona për Yoga; Bluza për yoga; Kostume aktrimi
(Zoot); Shtresa Zori për këpucë dhe çizme; Pullë përforcuese [pjesët e veshjeve]; Pjesë
përforcuese për kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për mbathje [pjesët e
veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të çorapeve [pjesët e
veshjeve]; Pjeset përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të
rrobave të veshjeve të mbendshme [pjesët e veshjeve]; Shtroja të ndermjetme; Kapele
(xhazi).
27 Qilima te vogel për banjë; Shtroje për banjo nga tekstili; Qilima dhe mbulesa për
automjete; Mbuloja (për shkalle); Qilima për të dera; Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo
të endura (mosen); Tapiceri; Pjesa për ngjitjen e qilimave; Pjeset e perfundshme te
qilimave; Material qilimash; qilima, sixhade dhe qilima te vegjel (rrogoz); Pjese te
qilimave; Pjeset për mbështetja primare e qilimave; Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima
[tekstile]; Tapiceri muri sintetike; Tapiceri- mbulesa muri të letrës.

(210) KS/M/ 2018/483
(220) 16/04/2018
(731) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d.,
Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo
mesto, SI
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) ETOXIB
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(511) 5 preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/484
(220) 17/04/2018
(731) Zymer Zogaj Theodor Muzaka Hyrja
1-62-1. Prishtinë, KS
(591) E kalter, E kalter e mbyllt

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunet; parfumet, vajrat esenciale, preparatet
komzetike, losionet për flokë, pasta për dhëmb dhe të gjithë mallrat tjerë që janë në klasen
3.
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 shtepiake; materialet e artistëve; furqat 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 dhe të gjithe mallrat që janë të përfshirë në klasen16.
30 Kafja, qaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
dritherave, buka, brumerat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli dhe të gjithë mallrat e
përfshirë në klasen 30.
32 Birrat, ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese dhe të gjithë mallrat
tjerë që janë përfshirë në klasen 32.

(210) KS/M/ 2018/485
(220) 17/04/2018
(731) Katrori ITS Magjistralja Prishtinë –
Shkup km 10, pn. 14000 Lipjan, KS
(591) Primary - C – 70; M – 15; Y – 0; K –
0 R – 128; G – 130; B – 132
Secondary - C – 95; M – 80; Y – 0; K – 15
R – 31; G – 66; B – 142

(540)
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(511) 9 Shkencore, detare, studiuese, fotografike, kinematografike, optike, peshimi matja,
sinjalizimi, kontrollimi (mbikeqyrja), instrumentet dhe aparatura të cilat sherbejne për te
shpetuar dhe mesuar, aparatet dhe instrumentet për përqueshmëri, transferimet ose
ripodhim te imazheve apo të zërit, transportues të dhënave magnetike, incizim të
disqeve,makina shitëse automatike dhe mekaninizëm për aparatur automatike, regjistrues
parashë,makina kalkuluese, paisje për procesimin e të dhënave dhe kompjuterë, aparate për
shuarjen e zjarrit.
38 Telekomunikacion.
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe studimet dhe planet e lidhura për atje,
analizat industriale dhe shërbimet e studimit,plani dhe zhvillimi i pajisjeve mekanike dhe
programeve.

(210) KS/M/ 2018/486
(220) 17/04/2018
(731) Inter IKEA Systems B.V.
Olof Palmestraat 1 2616 LN DELFT, NL
(591) E verdhë NCS 1070-Y10R
E kaltër NCS 4550-R80B
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; mallra (që nuk janë të përfshira në klasat
tjera) prej druri, tape, kallami, kallami, thurje, bri, kocka, fildish, asht balene, guaskë,
qelibar, nënë-perlë, meerschaum (material për llullë); dhe zëvendësues për të gjitha këto
materiale ose të plastikës; tabela, tavolina pune, kuti druri ose plastike, bambu, perde
bambu, ulëse të makinave, mbajtëse për bebe; mbajtëse të luleve; tavolina, shtresa tavoline,
shporta për bukë, komodina, krevat divan, tavolina pune, tavolina anësore, divane, jastëk,
karrikë me material të hollë (për kopsht), mobilje për dyer, pjesë për dyer jo nga metali,
çarçafë pranvere, mbajtëse për shishe, tabure, kuti strehimi, fotele, dollap me kyç, mbajtëse
të perdeve, lidhëse, unaza perde, binar per perde,grepa për perde, pjata nga qelqi, varëse, jo
nga metali, paisje ndihmëse per ecje, pushuese për kokë, rafte për kabinete, rafte për ruajtje,
rafte, shtresa nga plastika për mobilje, dollap me tregues-kartel; varëse për pallto; grepa për
rroba; jo nga metali; mbajtëse për larje (mobilje); mobilje për zyrë; kuti jo nga metali;
jastëk; mbajtëse të paletave jo nga metali; lapsa lodër për bebe; kuti lodrash; mbajtesa për
kornizat e fotografive, jastëk me ajër, shtrat me ajër, jastëk me ajër, fotele;
bravë për jo nga metali; çarçafë, tavolina për masazh; tabela anësore; dollap për artikuj
mjekësor; paisje nga mobiljet (jo nga metalet); mobilje; mbajtëse të qelësave; tabure;
mbajtëse të ombrellave; roleta të brendshme, roleta të brendshme nga druri, tavolina
punëdore, karroca, paisje sekretarie, ulëse, tavolinë, mobilje për shkollë, tabela shkrimi,
mbajtëse ekrani; kabinete; ekrane; divane; qanta për fjetje; shtrat fëmijësh (kasolle);
shkallë; karrike; shtretër; mbajtëse të pjatave; kuti për ruajtjen e plastikave; kuti për ruajtjen
e kartonëve; mbajtëse të kapelave; mbajtëse të palltove; mbajtëse të kapelave dhe palltove;
mbatjëse të revistave; mbajtëse të këpucëve; pasqyre për banjo; mobilje nga lëkura; roleta
të brendshme dhe hijëzuese; artikuj kuzhine, mobilje për banjo, mobilje kopshti”.
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35 Shërbime me shumicë; shërbime me pakicë; shërbimet e dyqanit me pakicë; shërbime
online të shitjes me pakicë; duke sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, një
shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar transportin e tyre), duke u mundësuar
konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë mallrat; reklama; menaxhimi i biznesit;
administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; faturën-postimi; reklamim me postë direkte;
konsulence profesionale të biznesit; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; shpërndarja e
mostrave; shërbimet e prokurimit; shërbimet e biznesit dhe këshilla për komercializimin e
mallrave dhe shërbimeve; licencimin dhe shërbimet e franshizave, duke përfshirë
administrimin dhe kontrollin e kësaj, menaxhimin dhe konsultimin e biznesit; asistenca e
marketingut, hulumtimi dhe analiza e biznesit; veshja e dritareve të dyqaneve; prokurimet e
kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave; shërbimet e menaxhimit të personelit;
shërbime të besnikërisë, nxitjes dhe programeve të bonuseve; shërbimet e franshizave,
gjegjësisht ofrimin e asistencës teknike dhe/ose mbështetjes në krijimin dhe/ose operimin e
mobiljeve me pakicë dhe mobilimin në shtëpi, mallin e përgjithshëm të konsumit, dyqanet e
lodrave.
43 Shërbime për restorante, hotelieri, bare dhe shërbime për lokale; akomodim i
përkohshëm; strehim dhe shërbime konviktesh.

(210) KS/M/ 2018/487
(220) 17/04/2018
(731) Inter IKEA Systems B.V.
Olof Palmestraat 1 2616 LN DELFT, NL
(591) E verdhë (Pantone 7408 C)
E kaltër (Pantone 288 C)
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografike; mallra (që nuk janë të përfshira në klasat
tjera) prej druri, tape, kallami, kallami, thurje, bri, kocka, fildish, asht balene, guaskë,
qelibar, nënë-perlë, meerschaum (material për llullë); dhe zëvendësues për të gjitha këto
materiale ose të plastikës; tabela, tavolina pune, kuti druri ose plastike, bambu, perde
bambu, ulëse të makinave, mbajtëse për bebe; mbajtëse të luleve; tavolina, shtresa tavoline,
shporta për bukë, komodina, krevat divan, tavolina pune, tavolina anësore, divane, jastëk,
karrikë me material të hollë (për kopsht), mobilje për dyer, pjesë për dyer jo nga metali,
çarçafë pranvere, mbajtëse për shishe, tabure, kuti strehimi, fotele, dollap me kyç, mbajtëse
të perdeve, lidhëse, unaza perde, binar per perde,grepa për perde, pjata nga qelqi, varëse, jo
nga metali, paisje ndihmëse per ecje, pushuese për kokë, rafte për kabinete, rafte për ruajtje,
rafte, shtresa nga plastika për mobilje, dollap me tregues-kartel; varëse për pallto; grepa për
rroba; jo nga metali; mbajtëse për larje (mobilje); mobilje për zyrë; kuti jo nga metali;
jastëk; mbajtëse të paletave jo nga metali; lapsa lodër për bebe; kuti lodrash; mbajtesa për
kornizat e fotografive, jastëk me ajër, shtrat me ajër, jastëk me ajër, fotele;
bravë për jo nga metali; çarçafë, tavolina për masazh; tabela anësore; dollap për artikuj
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mjekësor; paisje nga mobiljet (jo nga metalet); mobilje; mbajtëse të qelësave; tabure;
mbajtëse të ombrellave; roleta të brendshme, roleta të brendshme nga druri, tavolina
punëdore, karroca, paisje sekretarie, ulëse, tavolinë, mobilje për shkollë, tabela shkrimi,
mbajtëse ekrani; kabinete; ekrane; divane; qanta për fjetje; shtrat fëmijësh (kasolle);
shkallë; karrike; shtretër; mbajtëse të pjatave; kuti për ruajtjen e plastikave; kuti për ruajtjen
e kartonëve; mbajtëse të kapelave; mbajtëse të palltove; mbajtëse të kapelave dhe palltove;
mbatjëse të revistave; mbajtëse të këpucëve; pasqyre për banjo; mobilje nga lëkura; roleta
të brendshme dhe hijëzuese; artikuj kuzhine, mobilje për banjo, mobilje kopshti”.
35 Shërbime me shumicë; shërbime me pakicë; shërbimet e dyqanit me pakicë; shërbime
online të shitjes me pakicë; duke sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, një
shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar transportin e tyre), duke u mundësuar
konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë mallrat; reklama; menaxhimi i biznesit;
administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; faturën-postimi; reklamim me postë direkte;
konsulence profesionale të biznesit; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; shpërndarja e
mostrave; shërbimet e prokurimit; shërbimet e biznesit dhe këshilla për komercializimin e
mallrave dhe shërbimeve; licencimin dhe shërbimet e franshizave, duke përfshirë
administrimin dhe kontrollin e kësaj, menaxhimin dhe konsultimin e biznesit; asistenca e
marketingut, hulumtimi dhe analiza e biznesit; veshja e dritareve të dyqaneve; prokurimet e
kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave; shërbimet e menaxhimit të personelit;
shërbime të besnikërisë, nxitjes dhe programeve të bonuseve; shërbimet e franshizave,
gjegjësisht ofrimin e asistencës teknike dhe/ose mbështetjes në krijimin dhe/ose operimin e
mobiljeve me pakicë dhe mobilimin në shtëpi, mallin e përgjithshëm të konsumit, dyqanet e
lodrave.
43 Shërbime për restorante, hotelieri, bare dhe shërbime për lokale; akomodim i
përkohshëm; strehim dhe shërbime konviktesh.

(210) KS/M/ 2018/488
(220) 17/04/2018
(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3,
Gjakovë, KS

(540) Birra Tirana

(511) 32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.

(210) KS/M/ 2018/489
(220) 17/04/2018
(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3,
Gjakovë, KS

(540) Kuqalashe

(511) 32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.
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(210) KS/M/ 2018/490
(220) 17/04/2018
(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3,
Gjakovë, KS

(540) Birra Korça

(511) 32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.

(210) KS/M/ 2018/491
(220) 18/04/2018
(731) Eftinija Impeks DOO imoprt-export
Kacanicki pat No. 260 Skopje, MK
(591) E kuqe, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 6 Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali;
ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll
joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba
prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të
papërfshira në klasa të tjera; minerale.
7 Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore);
komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor);
vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh.
8 Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë
krahu brisqe rroje.
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.
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare.
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(210) KS/M/ 2018/492
(220) 18/04/2018
(731) HLEBOZAVOD TIMS EOOD
1A Dunav str. 6300 Haskovo, BG
(591) E kuqe, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 30 Përgatitje drithrash (ceralijesh); ëmbëlsira; pasta; torte; byrek; tartë; simite; gatesa
brumi; rule buke; goglushe (brume të mbushura); kek xhenxhefili; makarona (pasta);
biskota; gatime (ëmbëlsira); ëmbëltues (ëmbëlsira); nafore; desert mous (ëmbëlsirë); quiche
(gatime); pankek (petulla); petit fours (ëmbëlsira të vogla); pluhur (sheqer) ëmbëlsire; brum
pastash; brum (qull) torte; krem (glazurë) tortesh; dekorime çokollate për torta.

(210) KS/M/ 2018/493
(220) 18/04/2018
(731) HLEBOZAVOD TIMS EOOD
1A Dunav str. 6300 Haskovo, BG
(591) E kuqe, ngjyrë krem, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 30 Përgatitje drithrash (ceralijesh);ëmbëlsira;pasta;torte;byrek;tartë;simite;gatesa
brumi;rule buke;goglushe (brume të mbushura);kek xhenxhefili;makarona
(pasta);biskota;gatime (ëmbëlsira);ëmbëltues (ëmbëlsira);nafore;desert mous
(ëmbëlsirë);quiche (gatime);pankek (petulla);petit fours (ëmbëlsira të vogla);pluhur
(sheqer) ëmbëlsire;brum pastash;brum (qull) torte;krem (glazurë) tortesh;dekorime
çokollate për torta.

(210) KS/M/ 2018/494
(220) 18/04/2018
(300) 017389751 26/10/2017 EU
(731) Continental Matador Rubber s.r.o.
Terézie Vansovej 1054 020 01 Púchov, SK
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) Winterra

(511) 12 Goma
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(210) KS/M/ 2018/495
(220) 18/04/2018
(300) 1363159 24/10/2017 LU
(731) RAVAGO S.A. 76-78 rue de Merl L2146 Luxembourg, LU
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 35 Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës;
ndihmë për menaxhimin e biznesit; agjencitë komerciale të informacionit; ndihmë për
menaxhimin e biznesit; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët; konsulencë për
menaxhimin e biznesit; përpunimin administrativ të cmimeve të blerjes; analiza e çmimeve
të kostos; shpërndarjen e reklamave; promovimi i shitjeve për të tjerët; paraqitja e mallrave
në të gjitha mjetet e komunikimit për shitje me shumicë ose pakicë; rregullim vitrinash per
dyqane; demonstrimi i mallrave; shpërndarja e mostrave; reklamimi i drejtpërdrejtë me ane
te postës (traktet, prospektet, materialet e shtypura, mostrat); studimet e marketingut;
faturimi; grumbullimi i të dhënave në një skedar master; renditja sistematike e të dhënave
në një dosje qendrore; menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve; këshilla biznesi dhe
informacion për konsumatorët; llogarimbajtje; dhënia me qira e kohës së reklamimit në të
gjitha mjetet e komunikimit; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale të reklamimit: analiza e çmimeve të kostos; publikimi i
teksteve publicitare; shërbime të shitjes me pakicë dhe asistencë marketingu me shumicë
për materialet e papërpunuara plastike dhe aditivët për përdorim industrial dhe për plastike,
bojë, paketim dhe industri kimike, pajisje laboratorike dhe industriale; shërbime me pakicë
për kimikate për përdorim në bujqësi; shërbime me pakicë për kimikate për përdorim në
pylltari; shërbime me pakicë për kimikate për përdorim në hortikulturë; shërbime me pakicë
për kimikate për përdorim në industri; shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për
përdorim në bujqësi; shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në pylltari;
shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në hortikulturë; shërbime me
shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në industri.
39 Transportim; paketimin dhe magazinimin e mallrave; transportin dhe magazinimin e
mallrave të plastikës; shërbimet e transportit detar; logjistikën e transportit; paketimin dhe
ambalazhin e mallrave; informacion në lidhje me transportin, ruajtjen dhe paketimin e
mallrave; trajtimi, ripaketimi, paletizimi i mallrave.

(210) KS/M/ 2018/496
(220) 18/04/2018
(300) 1363157 24/10/2017 LU
(731) RAVAGO S.A. 76-78 rue de Merl
L-2146 Luxembourg, LU
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) RAVAGO S.A.

(511) 35 Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës;
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ndihmë për menaxhimin e biznesit; agjencitë komerciale të informacionit; ndihmë për
menaxhimin e biznesit; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët; konsulencë për
menaxhimin e biznesit; përpunimin administrativ të cmimeve të blerjes; analiza e çmimeve
të kostos; shpërndarjen e reklamave; promovimi i shitjeve për të tjerët; paraqitja e mallrave
në të gjitha mjetet e komunikimit për shitje me shumicë ose pakicë; rregullim vitrinash per
dyqane; demonstrimi i mallrave; shpërndarja e mostrave; reklamimi i drejtpërdrejtë me ane
te postës (traktet, prospektet, materialet e shtypura, mostrat); studimet e marketingut;
faturimi; grumbullimi i të dhënave në një skedar master; renditja sistematike e të dhënave
në një dosje qendrore; menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve; këshilla biznesi dhe
informacion për konsumatorët; llogarimbajtje; dhënia me qira e kohës së reklamimit në të
gjitha mjetet e komunikimit; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale të reklamimit: analiza e çmimeve të kostos; publikimi i
teksteve publicitare; shërbime të shitjes me pakicë dhe asistencë marketingu me shumicë
për materialet e papërpunuara plastike dhe aditivët për përdorim industrial dhe për plastike,
bojë, paketim dhe industri kimike, pajisje laboratorike dhe industriale; shërbime me pakicë
për kimikate për përdorim në bujqësi; shërbime me pakicë për kimikate për përdorim në
pylltari; shërbime me pakicë për kimikate për përdorim në hortikulturë; shërbime me pakicë
për kimikate për përdorim në industri; shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për
përdorim në bujqësi; shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në pylltari;
shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në hortikulturë; shërbime me
shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në industri.
39 Transportim; paketimin dhe magazinimin e mallrave; transportin dhe magazinimin e
mallrave të plastikës; shërbimet e transportit detar; logjistikën e transportit; paketimin dhe
ambalazhin e mallrave; informacion në lidhje me transportin, ruajtjen dhe paketimin e
mallrave; trajtimi, ripaketimi, paletizimi i mallrave.

(210) KS/M/ 2018/497
(220) 18/04/2018
(300) 139679 23/10/2017 JP
(731) Nissan Chemical Industries, Ltd.
7-1, Kanda-Nishiki-cho 3-chome, Chiyodaku, Tokyo 101-0054(a corporation
organized and existing under the laws of
Japan), JP
(591) Bruz e ndritshme (PANTONE 631)
Bruz e errët (PANTONE 315)
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Kemikate; ngjitës dhe adeziv për qëllime industriale; preparate rregullues për rritje
të
bimëve; plehra; letër reagente (jo për qëllime mjekësore); kompozime kimike për
zhvillimin e fotografive; plastika, të papërpunuara.
5 Preparate farmaceutike, përpos atyre për qëllime bujqësore;letër reagente për qëllime
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mjekësore;fumigues (vetëm për qëllime bujqësore);fungicide (vetëm për qëllime
bujqësore);rodenticidet (vetëm për qëllime bujqësore);insekticide (vetëm për qëllime
bujqësore);herbicide (shkatërruesit e barërave të këqija);substanca kundër insekteve (vetëm
për qëllime bujqësore);antiseptikët (vetëm për qëllime bujqësore);letër me vaj për qëllime
mjekësore;maska sanitare;agjente të shpërndarjes së barnave në formë ushqimore për
mbështjelljen e farmaceutikeve në formë pluhuri;garzë për fashim;kapsula për
mjekësi;mbulues syri për qëllime mjekësore;fashat e veshëve;fasha menstruale;tamponët
menstrual;peceta sanitare;brekë sanitare;pambuk absorbues;gaza ngjitëse;shirita për
fashim;fashat e lëngëta;vatë për ushqim me gji;shkopinj pambuku për përdorim
mjekësor;materiale dentare;letre me izolim kundër molëve;shtesa dietike;farë për
inseminimin artificial.

(210) KS/M/ 2018/498
(220) 18/04/2018
(731) OPŠTA BOLNICA BEL MEDIC
Koste Jovanovića 87 Belgrade, RS
(591) E zezë, e kuqe, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqimet dietetike dhe substancat të përshtatura për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqime për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshë; plaster, materiale për
fashim; materiale për ndalimin e dëmtimit të dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese;
preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisjet terapeutike dhe
pajisje ndihmëse terapeutike të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparaturat
për masazhe; aparatura, pajisje dhe artikuj për ushqimin e foshnjave ; aparatet, aparatura
për aktivitete seksuale, artikuj dhe pajisje.
39 Transport; paketimin dhe magazinimin e mallrave; aranzhimi i udhëtimeve.
41 Edukim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe dizajnimi lidhur me
to;analiza industriale dhe shërbime hulumtimi;dizajnimi dhe zhvillimi i softuerëve dhe
harduerëve kompjuterikë.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; përkujdesje higjienike dhe bukuri për
qeniet njerëzore ose kafshë; agrikulturë, hortikulturë dhe shërbime pylltarie.
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(210) KS/M/ 2018/499
(220) 18/04/2018
(731) NEZIR REXHA “LEMO – CO” NTP
Magjistralja Prizren-Prishtinë, km.1 fshati
Lubizhdë, komuna Prizren, KS
(740) Diedon Ahmetaj rr, Salih Çeku nr. 19
komuna Prizren

(540) ODA

(511) 20 Mobilje, pasqyra, korniza fotgrafike, mallra prej druri, zëvendësues të drurit,
dhoma fjetjeje, dollapa, ormane të shumta, llampa dekorative, tavolina të ndryshme nga
druri dhe mediapani, dyshekë ortopedik të madhësive të ndryshme, tavolina televizioni me
dollapë anësorë dhe shumë paisje tjera që e kompletojnë shtëpinë përbrenda.
39 Transportimin, paketimin dhe montimi i paisjeve shtëpiake.

(210) KS/M/ 2018/500
(220) 18/04/2018
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) MAIL DROP

(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; pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë
në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e
telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç);
syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë
të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer kompjuterik; softuer
kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve,
pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, orave 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
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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 të shtuar (zmadhuar) dhe
virtual; 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 altoparlante; 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, 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, altoparlanteve,
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, 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; 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 portativ, 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 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.”
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(210) KS/M/ 2018/501
(220) 18/04/2018
(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3,
Gjakovë, KS

(540) ELBAR

(511) 32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.

(210) KS/M/ 2018/502
(220) 18/04/2018
(731) KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3,
Gjakovë, KS

(540) Stela

(511) 32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.

(210) KS/M/ 2018/503
(220) 19/04/2018
(300) 30 2017 110 761.0 23/10/2017 DE
(731) ROTO FRANK AG Wilhelm-FrankPlatz 1 70771 Leinfelden-Echterdingen, DE
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) Roto NX

(511) 6 Pajisje rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga metalet për dritare dhe dyert e dritareve;
pjesë nga metalet te lidhëseve levizese dhe/ose te pjerrëta për dritare dhe dyert e dritareve,
si p.sh. nyje, kënde qendrore, kushineta te pjerrëta, blloqe mbajtese, hapese nate, kanxha
dhe pajisje tjera për bartjen e forces-fuqisë për hapjen dhe mbylljen e dritareve dhe dyert e
dritareve, shufra lidhese, pjesë lidhese për shufra lidhese, qarqe këndore, krah të
palevizshëm, gërsher, dyer levizese binarë të mbuluar duke përfshirë fytyra të pllakave,
binarë udhëzues, mbajtëse-këmbë, ndarëse, nderpreres-ndales, shtepiza e dhembezoreve të
freksionit - mekanike, rrotë me dhëmbëzor, dhëmbëza të dhëmbëzuara, bravë, kapak
mbulues, mekanizim i bravave përfshirë shulin, këmbët e shulit, gjuha e shulit, gjiplera
gjuajtëse përfshirë pllakat, mallrat e lartpërmendur duke përjashtuar drynat, cilindra të
drynave, çelsa; shula të metalit të kthyeshme dhe/ose pajisje te pjerrëta për dritare dhe dyert
e dritareve, domethënë, vida, bulona, kurthe, thumba, unaza te rrafshta, kunj; dorezat e
dritareve prej metali, dorezat e dritareve të dyerve prej metali.
7 Disqet elekomotive dhe pajisje rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga metalet për dritare dhe
dyert e dritareve.
9 Aparatura elektrike dhe elektronike për kontroll dhe rregullim; rrathë elektrik dhe
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elektronik dhe elemente tjera elektrike dhe elektronike për ndertimin e teknologjisë; të
gjitha mallrat e sipërpërmendur për pajisje rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga metalet për
dritare dhe dyert e dritareve; aparatura dhe pajisje për kontroll dhe sinjalizuese elektrik,
elektronik, optik dhe akustik për monitorimin e pajisjeve rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga
metalet për dritare dhe dyert e dritareve; tregues elektrik, elektronik, optik dhe akustik për
pajisjet rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga metalet për dritare dhe dyert e dritareve.
20 Pajisje rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga plastika për dritare dhe dyert e dritareve; pjesë
nga metalet te lidhëseve levizese dhe/ose te pjerrëta për dritare dhe dyert e dritareve, si
p.sh. nyje, kënde qendrore, kushineta te pjerrëta, blloqe mbajtese, hapese nate, kanxha dhe
pajisje tjera për bartjen e forces-fuqisë për hapjen dhe mbylljen e dritareve dhe dyert e
dritareve, shufra lidhese, pjesë lidhese për shufra lidhese, qarqe këndore, krah të
palevizshëm, gërsher, dyer levizese binarë të mbuluar duke përfshirë fytyra të pllakave,
binarë udhëzues, mbajtëse-këmbë, ndarëse, nderpreres-ndales, shtepiza e dhembezoreve të
freksionit - mekanike, rrotë me dhëmbëzor, dhëmbëza të dhëmbëzuara, bravë, kapak
mbulues, mekanizim i bravave përfshirë shulin, këmbët e shulit, gjuha e shulit, gjiplera
gjuajtëse përfshirë pllakat, mallrat e lartpërmendur duke përjashtuar drynat, cilindra të
drynave, çelsa; shula të plastikes të kthyeshme dhe/ose pajisje te pjerrëta për dritare dhe
dyert e dritareve, domethënë, vida, bulona, kurthe, thumba, unaza te rrafshta, kunj; dorezat
e dritareve jo nga metali, dorezat e dritareve te dyerve jo nga metali.

(210) KS/M/ 2018/504
(220) 19/04/2018
(731) Winterhalter Gastronom GmbH
Winterhalterstrasse 2-12 88074
Meckenbeuren, DE
(591) E kaltër e errët, e kaltër e hapur, e
bardhë dhe e zezë
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 3 Detergjentet, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe shkëlqim; sapun, preparate
zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi.
7 Makinat e larjes, përfshirë makinën larëse të enëve; pajisje pastruese me sodë kaustike
(hidroksid te kaliumit) si një pjesë e makinës larëse të enëve.
9 Njësitë e matjes, duke përfshirë njësitë e matjes së lëngët dhe njësitë e matejs me pluhur,
instrumentet matëse për temperaturën, lagështinë, përmbajtjen e shkumës, papastërtitë dhe
detergjentin në ujin e larjes.
11 Pajisje për pastrimin e ujit, përkatësisht zbutësit e ujit; aparatet dhe instrumentet
e
demineralizimit si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre, aparatet dhe instrumentet për
pastrimin e ujit (reverse osmosis) si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre.
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(210) KS/M/ 2018/505
(220) 19/04/2018
(731) Winterhalter Gastronom GmbH
Winterhalterstrasse 2-12 88074
Meckenbeuren, DE
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) WINTERHALTER

(511) 3 Detergjentet, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe shkëlqim; sapun, preparate
zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi.
7 Makinat e larjes, përfshirë makinën larëse të enëve; pajisje pastruese me sodë kaustike
(hidroksid te kaliumit) si një pjesë e makinës larëse të enëve.
9 Njësitë e matjes, duke përfshirë njësitë e matjes së lëngët dhe njësitë e matejs me pluhur,
instrumentet matëse për temperaturën, lagështinë, përmbajtjen e shkumës, papastërtitë dhe
detergjentin në ujin e larjes.
11 Pajisje për pastrimin e ujit, përkatësisht zbutësit e ujit;aparatet dhe instrumentet
e
demineralizimit si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre, aparatet dhe instrumentet për
pastrimin e ujit (reverse osmosis) si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre.

(210) KS/M/ 2018/506
(220) 19/04/2018
(731) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(591) Ngjyre hiri, portokalli dhe e bardhë
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 11 Aparaturat e ngrohjes; aparaturat e ngrohjes për të gjeneruar sprej (zakonisht me
anë të një gazi shtytës); aparatura për ngrohjen e substancave në form të lëngjeve;
aparaturat për të gjeneruar avull.
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(210) KS/M/ 2018/507
(220) 19/04/2018
(731) BIRRA PEJA SH.A.
Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra
e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo
alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops (humulus
lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë
futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike; uji
mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni;
limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të
frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave;
nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; pijet jo
alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e
frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose desertët e
qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me pemë; pijet
jo alkoolike të fermentuara.
35 Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve
të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera
për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim;
marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e
sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë;
publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në
rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar;
reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e
publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun;
hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video
regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi
i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale
dhe reklamimi.
39 Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te birrës,
birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, ujit me
dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi;
aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; shpërndarja e
mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e porosive;
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informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe
magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri
(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te
shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport
hekurudhor.

(210) KS/M/ 2018/508
(220) 19/04/2018
(731) APRIL INTERNATIONAL
ENTERPRISE PTE. LTD.
80 Raffles Place #50-01 UOB Plaza 1
048624, SG
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) PRODIGI

(511) 16 Letër, karton dhe artikuj shkrimi përkatësisht letra për printim, letra për shkrim
dhe vizatim, letër shkrimi, letër shkrimi blu, karton i bardhë, letra kartolinë, letra
mëndafshi, lëtër mëndafshi për kopjim, letër për përdorim faksimile, letër letre, bllok
tableti, letra të pangjitura, fletore shënimesh, bllok fletësh vizatimi, libër ushtrimesh, bllok
shkrimi, letër kopjimi pa karbon; bllok shënimesh me ngjitje; skedar letre, ngjitës, zarfa,
libër llogarie, letër e drejtë, letër xhepi, letër memo, letra dhe materiale mbështjellëse dhe
paketuese; pëlhurë, letrat e kopjimit.

(210) KS/M/ 2018/509
(220) 19/04/2018
(731) APRIL INTERNATIONAL
ENTERPRISE PTE. LTD.
80 Raffles Place #50-01 UOB Plaza 1
Singapore 048624., SG
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Letër, karton dhe artikuj shkrimi përkatësisht letra për printim, letra për shkrim
dhe vizatim, letër shkrimi, letër shkrimi blu, karton i bardhë, letra kartolinë, letra
mëndafshi, lëtër mëndafshi për kopjim, letër për përdorim faksimile, letër letre, bllok
tableti, letra të pangjitura, fletore shënimesh, bllok fletësh vizatimi, libër ushtrimesh, bllok
shkrimi, letër kopjimi pa karbon; bllok shënimesh me ngjitje; skedar letre, ngjitës, zarfa,
libër llogarie, letër e drejtë, letër xhepi, letër memo, letra dhe materiale mbështjellëse dhe
paketuese; pëlhurë, letrat e kopjimit.
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(210) KS/M/ 2018/510
(540)
(220) 19/04/2018
(731) Tiki mosaic Shemsi Ahmeti
parku industrial p.n 4000 Mitovice, KS
(591) C – 100; M – 100; Y – 100; K – 100
R – 0; G – 0; B – 0
(740) “LM Consulting” sh.p.k. Magjistralja
Prishtinë – Shkup km 10, pn.
14000 Lipjan
(511) 2 Ngjyra, llaqe, artikuj të lakuar; ruajtës kundër ndryshkut dhe dëmtimit të drurit;
ngjyrërat; acidet (fiksues); rrëshirë natyrale e papërpunuar, fleta metalike dhe forma pluhuri
për piktor, dekorues, printues dhe artist (mjeshtër)
7 Makinat dhe makinat metalprerëse; makinat dhe motorët (përveq mjeteve të transporit
rrugor); makinat lidhëse dhe komponentet transmetuese (përveq mjeteve të transportit
rrugor); veglat bujqësore ndryshe nga veglat e dorës; inkubatorët për vezë.
8 Makinat dhe veglat e dores (punët e dorës); takëm, shpatë dore, brisk rroje.
16 Letër, karton dhe të mirat që bëhen nga këto material, nuk janë përfshier në klasat tjera;
material shtypës, ,material për libërlidhje, fotografi, letër shkrimi, ngjitës për letër shkrimi
ose qëllime shtëpiake, material për artistë, brusha për ngjyrosje, makinë shkrimi dhe gjëra
të nevojshmë për zyre, materialeve mësimore, material plastike/druri për ambalazhë (nuk
janë përfshirë në klasa tjera), makinë shtypi, paragon bllok.
21 Vazot ose enët e kuzhinës dhe shtëpisë, kombinezon dhe sfungjer, brusha (përveq
brushave të ngjyrosjes) materialet për pastrim, artkiju për qëllim të pastrimit, lesh, qelqi
jopunues ose gjysëm punues (përveq qelqit që përdoret në ndërtim), qelqe, porcelane dhe
enët prej dheu, nuk janë përfshier në klasat tjera.
37 Ndërtime të objekteve; riparime; sherbime te instalimit.
40 Pëpunim i materialeve.

(210) KS/M/ 2018/511
(540)
(220) 19/04/2018
(731) “Luna Markenting” Sh.p.k
Magjistralja Prishtinë – Shkup km 10, pn.
14000 Lipjan, KS
(591) C89 M76 Y56 K71, C96 M79 Y29
K14, C0 M0 Y0 4100
(740) “LM Consulting” sh.p.k. Magjistralja
Prishtinë – Shkup km 10, pn. 14000 Lipjan
(511) 9 Shkencore, detare, studiuese, fotografike, kinematografike, optike, peshimi matja,
sinjalizimi, kontrollimi (mbikeqyrja), instrumentet dhe aparatura te cilat sherbejne per te
shpetuar dhe mesuar, aparatet dhe instrumentet për përqueshmeri, transferimet ose
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ripodhim te imazheve apo të zërit, transportues të dhënave magnetike, incizim të disqeve,
makina shitëse automatike dhe mekanizëm për aparatur automatike, regjistrues parashë,
makina kalkuluese, paisje për procesimin e të dhënave dhe kompjuterë, aparate për shuarjen
e zjarrit.
16 Letër, karton dhe të mirat që bëhen nga këto material, nuk janë përfshier në klasat tjera;
material shtypës, material për libërlidhje, fotografi, letër shkrimi, ngjitës për letër shkrimi
ose qëllime shtëpiake, material për artistë, brusha për ngjyrosje, makinë shkrimi dhe gjëra
të nevojshmë për zyre, materialeve mësimore, material plastike/druri për ambalazhë (nuk
janë përfshirë në klasa tjera), makinë shtypi, paragon bllok.
35 Reklamat, menaxhimi i biznesit, administrim i bisnesit, pune shërbyese.

(210) KS/M/ 2018/513
(220) 20/04/2018
(731) Liridon Beqiri Doni SH.P.K.
Parku i Biznesit -Mitrovicë, KS
(591) E kuqe,e hirt, e bardh

(540)

(511) 20 20. Orendi, pasqyra, korniza fotografish;artikuj (të papërfshira në klasa të tjera)
prej druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash,
qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të
materialeve plastike dhe të gjitha ato që i përfshin klasa 20
37 37. Konstruksione ndërtimi;riparime;shërbime instalimi dhe të gjitha ato që i përfshin
klasa 20

(210) KS/M/ 2018/514
(220) 20/04/2018
(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) CRYPINEO

(511) 5 Produkte farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2018/515
(220) 20/04/2018
(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) CRICEA

(511) 5 Kontraceptivë hormonalë.

(210) KS/M/ 2018/516
(540)
(220) 23/04/2018
(731) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k
Therande Brigada 123 p.nr , KS
(591) E kuqe, e bardhë, e kaltër, ngjyrë ari, e
verdh

(511) 25 Veshmbathje , kepuce, kapele.
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra dhe
pergaditje të tjera per te bere pije.
41 Edukim;ofrim trajnimesh;argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore dhe
shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit;aktivitetet sportive dhe kulturore, duke
përfshirë edhe organizimin e garave sportive, organizimi i panaireve tregtare dhe
ekspozitave për qëllime kulturore, sportive dhe edukative sigurimi i shërbimeve
karioke;shërbime që kanë qëllimin themelor të argëtimit, zbavitjes ose rekreacionit të
njerëzve;-përfaqësimi i veprave të artit vizual ose të literaturës për publikun për qëllime
kulturore ose arsimore, prezantimi i shfaqjeve të cirkut, organizimi i garave [edukimi ose
argëtimi], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore
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(210) KS/M/ 2018/517
(220) 23/04/2018
(731) MASTERS L.L.C. St. Agim
Ramadani A1, 10000 Prishtinë, KS
(591) Terkiz / Bruzt

(540)

(511) 30 Çokollata dhe produkte që përmbajnë çokollatë, produkte të ëmbla.

(210) KS/M/ 2018/518
(220) 24/04/2018
(731) Å&R Carton AB Box 177,
221 00 Lund, SE
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) CEKACAN

(511) 6 “Materiale paketimi të bëra kryesisht nga fletat metalike; materiale paketimi të
bëra kryesisht nga fletët, petët apo rulot e aluminimit; fletë të bëra kryesisht nga alumini,
për qëllime të paketimit; kuti paketimi të bëra kryesisht nga metali; fletë të bëra kryesisht
nga metali, për qëlllime të mbështjelljes dhe paketimit.”
7 “Makina paketimi; makina izolimi për qëllime industriale; makina për prodhimin dhe
shtypjen e materialeve të paketimit; makina për prodhimin dhe sistemimin e paketimeve;
makina për formimin e plastikës; makina për formimin e kallëpeve me injeksion të
paketimeve dhe detajeve të paketimit.”
16 “Letër, karton si dhe produkte që përmbajnë letër dhe karton për qëllime paketimi; fletë
plastike (mbështjellje) për qëllime paketimi; paketime nga kartoni (me letër të rreshtuar dhe
të parreshtuar); materiale paketimi nga plastika (që nuk janë të përfshira në klasat tjera);
materiale udhëzimi dhe për mësimdhënie (jo aparate); shtypës për printer; klishe; kuti
paketimi dhe materiale paketimi që përmbajnë letër apo plastikë të veshur me letër,
materiale paketimi nga plastika e zgjeruar dhe/apo e shtrydhur.”
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(210) KS/M/ 2018/519
(220) 24/04/2018
(731) Monster Energy Company,
a Delaware corporation, having a place of
business at 1 Monster Way Corona,
California 92879, US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) RULE YOUR KINGDOM!

(511) 32 ''Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike,
sirupe, koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e
gazuara dhe pije energjike, birrat''.

(210) KS/M/ 2018/520
(220) 24/04/2018
(731) “INFINIT” Sh.p.k
Rr. Tirana pn 20000, Prizren, KS

(540)

(511) 32 Ujera te gazuar; pije aloe vera, Joalkolike; Aperitive, Joalkolike; birre; birre me
baze kokteji wort (fara per bërje birre) birrë; musht. Joalkolike: kokteje jo alkolike .esenca
per berjen pijeve; Ektrakt nga kulpra per berjen e birres; lengje frutash; nektar frutash:
joalkolike: birre xhenxhefili; musht rrushi. I pafermantuar: pije izotonike; kvas (pije
alkolike) ; lemonadë, uje litrumi; birre malti; wort malti (fara),qumesht bajamesh (pije): uje
mineral (pije) musht:: pije alkolike: pike jo alkolike te amortizuara me kafe:pije joalkolike
te amotizuara me caj: ektrakte frutash jo alkolike: pije nga lengje frutash joalkolike, pijene
baze mjalti joalkolike: amotizues portakalli dhe bajamesh per pije: pastille (tableta) per
shkumzim te pijeve: qumesht kikiriku (pije joalkolike); pluhur per shkumzim te pijeve,
preparat per berjen e ujit te gazuar: preparate per berjen e pijeve: preparate per berjen e
likereve: preparte per berjen e ujit mineral: pije te pasuruara me proteina per spotiste: pije
me baze orizi, te ndryshme nga zevendesuesit e qumeshtit, sarsapalia (pije joalkolike): uje
mineral: sherbete (pije): smuthi (pije); uje sode; pije me baze soje, te ndryshme nga
zevendesuesit e qumeshtit: shurup per pije: shurup per lemonade, uje tavoline; langje
domatesh (pije); lengje perimesh (pije); ujëra (pije); pije hire.
35 Shërbime te shitjes me shumice dhe pakice (markete, supermarket, hipermarkete,
qendra tregtare) te ujerave te gazuar: pijeve aloa vera, joalkolike: aperitiveve, joalkolike:
birres me baze kokteji: wort (farave per berje birre) birre: mushtit, joalkolik: koktejve,
joalkolike: esencave per berjen ebirres: e kstrakteve nga kulpra per berjen e birres: lengjeve
te frutave: nektareve te frutave, joalkolike; birres nga xhenxhefil: mushtit te rrushit, te
pafermentuar, pijeve izotonike: kvasit (pije joalkolike): limonadave: ujit te litiumi: birres se
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maltit: wort malti (fara); qumeshtit te bajameve pije ujerave minerale (pije): mushtitpije
joalkolike: pijeve joalkolike te aromatizuara me kafe: pijeve joalkolike te aromatizuara me
caj:ekstraktave te frutave joalkolike: poijeve nga lengje frutash joalkolike: pijeve me baze
mjalti joalkolike:aromatizuesve mga portokalli dhe bajmet per pije: pastileve (tableta) per
shkumezim te pijeve: qumshtit nga kikiriku (pije joalkolike); pluhurit per shkumezim te
pijeve; preperative per berjen e ujerave te gazuara, preparative per berjen e pijeve;
preparative per berjen e likereve; preparative per berjen e ujit mineral,pije te pasuruara me
proteina per sportiste, pije me baze orizi, te ndryshme nga zevendesuesit e qumshtit
sarsapalise (pije joalkoli); ujerave mineral: sherbeteve (pije): ujerave e sode: pijeve me baze
soje, te ndryshme nga zevendesuesit e qumshtit: shurupit per pije: shurupit per lemonade:
ujerave per tavoline lengjeve nga domatet (pije); lengjeve nga perimet (pije: ujerave (pije );
pijeve nga hira

(210) KS/M/ 2018/521
(220) 25/04/2018
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E
kaftë,E Zezë,E Portokallt.

(540)

(511) 29 Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të
fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe
dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës,
mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me
shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe
produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa;tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.

(210) KS/M/ 2018/522
(220) 25/04/2018
(731) FANSKI GROUP INC.
Mechanical & Electrical Industrial Zone,
Zhugang Town, Yuhuan County, Taizhou
City, Zhejiang Province, CN
(591) E zezë
(740) Arben Avdiu, "Ana" SH.P.K.

(540) FANSKI
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Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë
(511) 6 Diza prej metali; materiali ndërtimor prej metali; kryqëzime për gypa te metalit;
valvola prej metali, përveç pjesëve të makinave; sistemet e gypave prej metali; kornizat e
dritareve prej metali; hekurishte; gypa te ujit prej metali; pajisje prej metali për mobilije;
unaza bakri.

(210) KS/M/ 2018/538
(220) 27/04/2018
(300) 3020171110042 27/10/2017 DE
(731) SWISS KRONO Tec GmbH
Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KRONOSWISS

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
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me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të
transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
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biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe
pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine;
orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para
organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke
përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri
[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej biomaterialit,duke
përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla
si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose
materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve –
plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të
tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike
për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse;
arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë
prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike
me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u
limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e
mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
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shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.

(210) KS/M/ 2018/539
(220) 27/04/2018
(731) SWISS KRONO Tec GmbH
Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, DE
(591) E kuqe, hiri, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
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materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të
transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë
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dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];
dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një
sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar
në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose
plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera
biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e
sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës
[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej
biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë
biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për
bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve
ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës;
prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në
orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e
orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e
papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika,
duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për
magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim;Menaxhim i biznesit;administrim i biznesit;funksione të zyrës;marrjen e
mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;shërbime me
pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e dyshemesë,
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mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë dhe mallrat
për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.

(210) KS/M/ 2018/540
(220) 27/04/2018
(300) 3020171109923 27/10/2017 DE
(731) SWISS KRONO Tec GmbH
Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
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bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të
transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
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20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];
dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një
sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar
në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose
plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera
biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e
sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës
[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej
biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë
biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për
bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve
ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës;
prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në
orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e
orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e
papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika,
duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për
magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
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dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.

(210) KS/M/ 2018/541
(220) 27/04/2018
(300) 3020171110069 27/10/2017 DE
(731) SWISS KRONO Tec GmbH
Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KRONOPOL

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
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dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të
transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
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magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];
dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një
sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar
në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose
plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera
biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e
sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës
[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej
biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë
biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për
bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve
ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës;
prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në
orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e
orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e
papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika,
duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për
magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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(210) KS/M/ 2018/542
(220) 27/04/2018
(300) 3020171109788 27/10/2017 DE
(731) SWISS KRONO Tec GmbH
Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, DE
(591) E kuq,e kaltër,e kaltër e ndritshm,e
hirit,e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
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bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të ransportueshme;
mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por që nuk
janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri,
fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, bioplastika ose
materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve –
plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve
tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa dyshemeje
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20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];
dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një
sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar
në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose
plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera
biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e
sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës
[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej
biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë
biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për
bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve
ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës;
prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në
orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e
orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e
papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika,
duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për
magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
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dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të
transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
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magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];
dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një
sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar
në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose
plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera
biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e
sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës
[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej
biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë
biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për
bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve
ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës;
prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në
orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e
orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e
papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika,
duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për
magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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(540) KRONOTEX

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
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me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të
transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
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ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];
dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një
sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar
në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose
plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera
biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e
sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës
[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej
biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë
biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për
bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve
ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës;
prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në
orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e
orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e
papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika,
duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për
magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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(540) KRONOTEX

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
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artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të ransportueshme;
mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por që nuk
janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri,
fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, bioplastika ose
materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve –
plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve
tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
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si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe
pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine;
orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para
organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke
përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri
[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej biomaterialit,duke
përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla
si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose
materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve –
plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të
tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike
për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse;
arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë
prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike
me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u
limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e
mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim;Menaxhim i biznesit;administrim i biznesit;funksione të zyrës;marrjen e
mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;shërbime me
pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e dyshemesë,
mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë dhe mallrat
për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike);tuba të ngurta jo metalike për ndërtim;Asfalt,
katran dhe bitumen;ndërtesa të transportueshme jo metalike;monumente, që nuk janë nga
metali;Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha;materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë;materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë;materiale të bazuara në dru;dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk janë
nga metali, për ndërtim;dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose materiale
të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të ciflosur, pjesë
të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo metalike, për
ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse;dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara në
dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse;materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse;dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim;ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues të
zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim;dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare;dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për
ndërtim;materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim;mbulesa
dyshemeje, që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe
materialet e bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike;dysheme
prej druri, dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa,
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dysheme me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara
në dru;letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me
rrëshirë artificiale për laminate;laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim;laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali;panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim;dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar;tra për
ngjitje;dru trapar;shtresa drurësh;copë çarafësh;dyer prej druri;ornamente druri;shtresë
druri;dru i lustruar, dërrase tarrace;pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali;mbulesa për
ndërtim;dru;pllaka druri për ndërtim;dru i sharruar;kompensatë;dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak;mallrat e sipërpërmendura për ndërtim;dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim;mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose
plastika;mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë;mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues;ndërtime të
transportueshme;mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë;panele laminati [mbulesa të dyshemeve];laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
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ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe
pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine;
orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para
organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke
përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri
[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej biomaterialit,duke
përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla
si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose
materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve –
plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të
tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike
për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse;
arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë
prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike
me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u
limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e
mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim;Menaxhim i biznesit;administrim i biznesit;funksione të zyrës;marrjen e
mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;shërbime me
pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e dyshemesë,
mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë dhe mallrat
për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
327

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të
transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
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me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];
dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një
sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar
në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose
plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera
biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e
sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës
[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej
biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë
biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për
bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve
ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës;
prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në
orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e
orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e
papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika,
duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për
magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
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artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të
transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
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me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe
pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine;
orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para
organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke
përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri
[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej biomaterialit,duke
përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla
si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose
materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve –
plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të
tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike
për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse;
arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë
prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike
me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u
limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e
mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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(540) KRONOSTAR

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike);tuba të ngurta jo metalike për ndërtim;Asfalt,
katran dhe bitumen;ndërtesa të transportueshme jo metalike;monumente, që nuk janë nga
metali;Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha;materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë;materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë;materiale të bazuara në dru;dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk janë
nga metali, për ndërtim;dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose materiale
të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të ciflosur, pjesë
të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo metalike, për
ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse;dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara në
dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse;materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse;dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim;ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues të
zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim;dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare;dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për
ndërtim;materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim;mbulesa
dyshemeje, që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe
materialet e bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike;dysheme
prej druri, dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa,
dysheme me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara
në dru;letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me
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rrëshirë artificiale për laminate;laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim;laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali;panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim;dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar;tra për
ngjitje;dru trapar;shtresa drurësh;copë çarafësh;dyer prej druri;ornamente druri;shtresë
druri;dru i lustruar, dërrase tarrace;pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali;mbulesa për
ndërtim;dru;pllaka druri për ndërtim;dru i sharruar;kompensatë;dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak;mallrat e sipërpërmendura për ndërtim;dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim;mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose
plastika;mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë;mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues;ndërtime të
transportueshme;mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë;panele laminati [mbulesa të dyshemeve];laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
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me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe
pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine;
orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para
organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke
përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri
[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej biomaterialit,duke
përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla
si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose
materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve –
plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të
tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike
për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse;
arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë
prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike
me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u
limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e
mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; Asfalt,
katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk janë nga
metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të
parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje
ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë
për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale
ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me,
materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose
biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk
limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i
përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit
ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk
janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose
materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të
ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo
metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara
mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara
në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose
materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të
sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të
lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit druplastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara
në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura
gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të
mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues
të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të
formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe
mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa
të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella
me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë
melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;
materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje,
që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e
bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri,
dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme
me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru;
letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë
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artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej
biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale
tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të
mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që
nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial,
siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike,
për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për
ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë
druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për
ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar,
veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer,
veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë
biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk
është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej
metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato
që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika;
mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje,
laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo
metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke
përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike,
siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa
dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate,
panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike,
veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por
që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë
fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to,
bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të
përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë
– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë
përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë
rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose
janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të
transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke
përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë
biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me
to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose
të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë
dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si
mbulesa
dyshemeje
20 Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për
magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash
ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë
mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera
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me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa
si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe
pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine;
orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para
organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke
përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë
ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me
ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri
[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej biomaterialit,duke
përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla
si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose
materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve –
plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të
tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike
për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e
biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse;
arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë
prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike
me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u
limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e
materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e
mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport
27 Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit
dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27;
mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos
mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra
prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru;
pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër
muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për
mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to,
materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari
ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse
biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –
materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;
qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum
35 Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;
shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e
dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë
dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.
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(210) KS/M/ 2018/551
(220) 27/04/2018
(731) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Marijana Čavica 1, 10000 Zagreb, HR
(591) Kafe, kuqe
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të
konzervuara, thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumësht dhe produkte të
qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, miell palme, zëvendësues të kafesë; miell dhe
produkte nga drithërat, bukë, ëmbëlsira, pastiçeri, bonbone, akullore; mjaltë, melasë,
tharëm buke, pluhur për pjekurina; krip, mustardë; uthull, salca (si melmesa); melmesa;
akull.

(210) KS/M/ 2018/552
(540)
(220) 30/04/2018
(731) ''Metal Bau''SH.P.K Prishtine/V.Fazliu
-1, KS
(591) - Ngjyra e Zeze
Ngjyrë Ari
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting" Viti

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej
metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni;
kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali;
gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; xehet
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 matjendhe regjistrimin e kohës)
37 Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi
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(210) KS/M/ 2018/553
(220) 30/04/2018
(731) Industria de Diseño Textil, S.A.
(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación
Edificio Inditex Arteixo (A Coruña, ES
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540) PACIFIC REPUBLIC

(511) 3 Kozmetikë jo të mjekësisë dhe përgatitjet për higjienë; pastat e dhëmbëve jomjekësore; parfume, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për
përdorim në lavanderi; pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun jo mjekësor;
kozmetike jo mjekësore; kremra për flokë jo mjekësore; ngjyrë këpucësh, krem dhe dyll;
dyll për rrobaqepësi dylli i këpucëve; dylli për lëkurë; dylli (depilator); dylli për lavanderi;
dylli per dysheme me parket; shampon; kuti kozmetike; preparate depiluese; përgatitjet për
heqjen e kozmetikes; deodorantët për njerëz dhe kafshë; buzekuq; lapsa për përdorime
kozmetike; llak i flokëve; Pastrues thonjsh; përgatitjet për pastrimin e llakëve; faculeta te
mbushura me kremra kozmetike; pëlhurat e mbushura me detergjent për pastrim; krema per
perdorim pas rrojes; kremra për qëllime kozmetike; përgatitjet kozmetike; pomada për
qëllime kozmetike; heqesit e njollave; çanta liri me aromatizues; preparate për kujdesin e
thonjve; preparate zbardhuese (zbardhues) për qëllime kozmetike; ekstraktet e luleve
(parfume); temjan; dru aromatik; transferime dekorative për qëllime kozmetike; qerpikët
dhe thonjtë e rremë; guri shtuf; lule të thara dhe erëza; preparate kozmetike për qëllime
dobesimi; përgatitjet kozmetike për banjot; përgatitjet valëzuese për flokë; preparatet e
larjes; tualete; lares goje për qëllime jo mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore;
vajra për qëllime tualeti; preparate për rrezitje të diellit (kozmetikë); ujë kolonje; sapun
deodorant; pluhur talk për përdorim tualet; ngjitësa për qëllime kozmetike; yndyrna për
qëllime kozmetike; gërryese; përgatitjet për rroje; kimikate të ndriçimit me ngjyra për
qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; maska për bukuri;
dylli i mustaqeve; lares i rrobave; ngjyrues të flokëve; kozmetikë për vetullat; shkumës për
pastrim; shampo për kafshët shtëpiake; kozmetikë për kafshët; kremet kozmetike; sapun i
lëngëshëm; sapun për djersitje në këmbë; detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në
operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; pluhur lavanderi; qumësht pastrimi për
qëllime tualeti; uji javell; përgatitjet për pastrimin kimik; uje aromatike; parfume;
përgatitjet kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; pluhur
përbërës; ngjitës për vendosjen e flokëve të rreme; szbutesh pëlhurash për përdorim
lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrave; ujërat e tualetit.
9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike, matëse,
sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrje) jetë shpetuese dhe për mësimdhënies; aparate dhe
instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e
energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose
imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe kompakt,
DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizma për aparatët kundër operimit;
regjistrat e parave kesh, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe
kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet antishkëlqim; syze; lentet optike; zinxhirët e syzeve; lentet e kontaktit; litarët e syzeve; syze
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(optikë); syze gjami; çantat për syze; korniza të syzeve optike dhe syzeve; syze; çantat e
lenteve te kontakti; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; pantallona
kunder plumbit; xhaketa shpëtimi; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri;
dorashka për zhytësit; doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat
magnetike të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse
për aviatorët; agjendat elektronike; aparate telefonike; peshore; kompas per drejtim;
makinat e kontabilitetit; helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografet (aparatet për
regjistrimin e kohës); lugët e matjeve; hapamatese; disqe kompakt (memorie vetëm për
lexim); pasqyra (optikë); dylbi; treguesit e temperaturës; lojra softuerike; lojtarët e
kasetave; lexuesit e bar kodeve; sinjalizues, fenerë magjik dhe optik; syze zmadhimi
(optikë); makina diktuese; mekanizma për aparatët kundër-operimit; pesha; bateri elektrike,
galvanike dhe diellore; programet kompjuterike (të regjistruara); përkthyes elektronikë
xhepi; tranzistorë (elektronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës;
videokaseta; karikatura të animuara; radio-telefona të lëvizshëm (walkie-talkies); publikime
elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatësit vezë (kohëmatësit me
rërë); alarmet akustike (me zë); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit;
jastek të miut; altoparlantëve; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije antishkëlqim); marrës telefonikë; kufje muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për monedhat
e rreme; mbrojtës të dhëmbëve; makineritë e numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate
për matjen e trashësisë së lëkurës dhe gëzofeve; etiketa elektronike për mallra; syze për
sport; magnet; akrepa elektronike dritë-emituese; telefonat te lezivshem; aparat zgjerues
(fotografim); aparate dhe instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); aparatura
muzikore me monedhë (kuti juke); peshore; barkat per shpëtimin e jetës; regjistruesit e
kasetave; kaseta për pastrimin e kokës se regjistruesve (regjistrimi); videokaseta; kaseta
magnetike; aparat demagnetizues për kaseta magnetike; barometera; shpërndarësit e
biletave; aparat rregullues të ngrohjes; kamera (fotografi); kamerat kinematografike;
kamerat; fishekë lojë video; magnetike; sportelet e revolucionit; diapozitivët (fotografitë);
projektorë rrëshqitës; dinamomoeter; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e
aksidenteve të trafikut; shënuesit hemline; dozimetri; mbulesa për priza elektrike; grupe
radiotelefonike; skaner (pajisje për përpunimin e të dhënave); llambë magnezi (fotografi);
fotokopje (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; lojtarët me kompakt disk;
shenja ndriçuese; shenja neoni; video regjistruesit; tuba për të folurit; memoriet
kompjuterike; microfona; mikroprocesorët; modema; aparat frymëmarrje për notim
nënujor; objektivat (lentet) (optika); inhlator; ekranet e projektimit; çelsa elektrik; bilbilat e
qenve; butonat e shtytjes për këmbanat; radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues te
dores për përdorim me kompjuterë; peshe matese (kandar); aparat televiziv; lojtarët rekord;
përpunuesit e fjalëve; telefona video; që mbanin rastet për kompjuterë mobil, kompjutera
tabletë, telefona celularë, telefonat e mençur, lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale
elektronike; syze te mençura; orë te mençura; telat magnetike; aparate radiologjike për
qëllime industriale; riprodhim stereofonik personal.
14 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike,
matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrje) jetë shpetuese dhe për mësimdhënies;
aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose
kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e
zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe
kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizma për aparatët kundër
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operimit; regjistrat e parave kesh, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave
dhe kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet
anti-shkëlqim; syze; lentet optike; zinxhirët e syzeve; lentet e kontaktit; litarët e syzeve;
syze (optikë); syze gjami; çantat për syze; korniza të syzeve optike dhe syzeve; syze; çantat
e lenteve te kontakti; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; pantallona
kunder plumbit; xhaketa shpëtimi; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri;
dorashka për zhytësit; doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat
magnetike të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse
për aviatorët; agjendat elektronike; aparate telefonike; peshore; kompas per drejtim;
makinat e kontabilitetit; helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografet (aparatet për
regjistrimin e kohës); lugët e matjeve; hapamatese; disqe kompakt (memorie vetëm për
lexim); pasqyra (optikë); dylbi; treguesit e temperaturës; lojra softuerike; lojtarët e
kasetave; lexuesit e bar kodeve; sinjalizues, fenerë magjik dhe optik; syze zmadhimi
(optikë); makina diktuese; mekanizma për aparatët kundër-operimit; pesha; bateri elektrike,
galvanike dhe diellore; programet kompjuterike (të regjistruara); përkthyes elektronikë
xhepi; tranzistorë (elektronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës;
videokaseta; karikatura të animuara; radio-telefona të lëvizshëm (walkie-talkies); publikime
elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatësit vezë (kohëmatësit me
rërë); alarmet akustike (me zë); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit;
jastek të miut; altoparlantëve; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije antishkëlqim); marrës telefonikë; kufje muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për monedhat
e rreme; mbrojtës të dhëmbëve; makineritë e numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate
për matjen e trashësisë së lëkurës dhe gëzofeve; etiketa elektronike për mallra; syze për
sport; magnet; akrepa elektronike dritë-emituese; telefonat te lezivshem; aparat zgjerues
(fotografim); aparate dhe instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); aparatura
muzikore me monedhë (kuti juke); peshore; barkat per shpëtimin e jetës; regjistruesit e
kasetave; kaseta për pastrimin e kokës se regjistruesve (regjistrimi); videokaseta; kaseta
magnetike; aparat demagnetizues për kaseta magnetike; barometera; shpërndarësit e
biletave; aparat rregullues të ngrohjes; kamera (fotografi); kamerat kinematografike;
kamerat; fishekë lojë video; magnetike; sportelet e revolucionit; diapozitivët (fotografitë);
projektorë rrëshqitës; dinamomoeter; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e
aksidenteve të trafikut; shënuesit hemline; dozimetri; mbulesa për priza elektrike; grupe
radiotelefonike; skaner (pajisje për përpunimin e të dhënave); llambë magnezi (fotografi);
fotokopje (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; lojtarët me kompakt disk;
shenja ndriçuese; shenja neoni; video regjistruesit; tuba për të folurit; memoriet
kompjuterike; microfona; mikroprocesorët; modema; aparat frymëmarrje për notim
nënujor; objektivat (lentet) (optika); inhlator; ekranet e projektimit; çelsa elektrik; bilbilat e
qenve; butonat e shtytjes për këmbanat; radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues te
dores për përdorim me kompjuterë; peshe matese (kandar); aparat televiziv; lojtarët rekord;
përpunuesit e fjalëve; telefona video; që mbanin rastet për kompjuterë mobil, kompjutera
tabletë, telefona celularë, telefonat e mençur, lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale
elektronike; syze te mençura; orë te mençura; telat magnetike; aparate radiologjike për
qëllime industriale; riprodhim stereofonik personal.
16 Letër dhe karton; shtypshkronja; material libralidhës; fotografitë; shkrimi dhe zyra,
përveç mobiljeve; ngjitëse për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; materiale te artistëve dhe
të vizatimit; brushta per vizatim; materiale mësimore dhe instruksione; fletë plastike, filma
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dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; tipi i printerëve, blloqet e printimit; gravura; kuti të
bëra prej letre ose kartoni; modelet e shtypura për rrobaqepësi; faculetat e letres per heqjen
e kozmetikes; çantat e ngjyrave; etiketat e letrës ose kartonit; pëlhura e tavolinës prej letre;
faculetat e letrës; shami letre; çantat e lapsave; çantat e çeqeve; çantat e fletoreve
(komplet); Fletët e inkut për fotokopje; Çanta prej plastike për paketim; shkumës; peshqir
fytyre të letrës; kutitë e kapakëve të kartonit; lecka; pëlhura për lidhjen e librave; kanavacë
për pikturë; peshqirët e letrës; albume; almanakë; pajisje për etiketimin e duarve; fotografi
[kërkesat e zyrës]; shkrimi i materialeve dhe instrumenteve; transferimet (decalcomanias);
kalendarë; postera; dosjet e dokumenteve [shkrimi]; katalogje; kartat tregtare; vizatime;
gazeta; periodike; revista (periodike); libra; litografe; Letër ambalazhi; letër higjienike;
leter matese; pelhura për ti vendosur gotat e birrave; shenues per libra; mbajtese librash;
ngjyra; ink (boje shkrimi); perpareset e letrës; materialet vizatimore; printime grafike;
furnizimet shkollore (shkrimi); shenues per karrige; librat komik; tabaka për klasifikimin
dhe numërimin e parave; dizenjot e qëndisjes (modelet); qeset e mbeturinave të letrës ose të
plastikës; harta gjeografike; globuset tokësore; mbajtësit e ujit (kërkesat e zyrës); materialet
modeluese; planeve, planeve; shabllon (shkrimi); pankarta të letrës ose kartonit; karta,
tabela; letra çeliku dhe stilolapsa çeliku; bojëra uji (piktura); dispenzuesve me shirit ngjitës;
kaseta dhe shiritat ngjitës për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; ngjites (shkrimi); shiritat e
cigareve; dosjet (kërkesat e zyrës); modelimi i argjilës; tabelat llogaritëse; mbajtësit e letrës
(të parfumuara ose jo); modele të arkitektëve; atlaset; flamuj (prej letre); bileta; bllok
shenimesh (letër shkrimi); topa (patrona) me ngjyre për stilolapat me patrona; çanta për
gatim me mikrovalë; goma per tabelat e shkrimi; goma per rroba; produkte për fshirja;
mbështjellësit e shisheve dhe zarfet e kartonit ose të letrës; piktura; librat e këngëve; lapsa
me granit; Letër shkrimi; tabelat e reklamave të letrës ose kartonit; broshura; shkopinje me
bojë; dylli i modelimit, jo për qëllime dentare; dylli i nënshkrimit; xhilperat e vizatimit;
shirita letre dhe harqe; shirita me boje shkrimi për printera kompjuterash; shirita për
makinene e shkrimit; tabele e vogel; kabinete për shkrimi (pajisje zyre); busullat për
vizatim; kapëse letre; thika per leter (hapëse); dosjet (shkrimi); librat me shkrim ose
vizatime; piktura (foto) të përshtatura ose të pafunduara; mbeshtjelles per gishta (pajisjet e
zyrës); aparatura dhe makina për libër lidhës (pajisje zyre); pëlhurë me gum për qëllime
shkrimi; bojë; vizore katrorë; mburoja (vulat e letrës); kartolina përshëndetëse; letër filtri;
mbulime (shkrimi), mbështjellës (shkrimi); kornize per fotografi; shirita elastike për zyra;
ngjitese per leter (kërkesat e zyrës); kapese letrash; letra shkrimi (shkrimi); mprehese laps;
mbajtësit e lapsave; letër shkëlqyese; paleta për piktorë; letra argjendi; letre të lyer; paste
modeluese; pajisjet e zyrës; brushave të piktorëve; rrotulluesit e ngjyrosjes se shtëpive;
kartolina; publikime të shtypura; varg lutjesh, tespihe; letërthithëse; zarfa (shkrimi).
18 Lëkura dhe imitimet e lëkurës; lëkurat e kafshëve dhe lëkurat; valixhe dhe çanta
mbartëse; çadra dielli dhe umbreala; shkopinj për ecje; kamzhik, parzmore dhe takem
kuajsh; jakë, rripa dhe veshje për kafshë; çanta; çanta për alpinistë dhe kampim dhe çanta
për plazh; çanta për sport; korniza kuletë; korniza për çadra ose umbrella; shkopinj për
alpinistë; çanta; çanta dore; çanta e udhëtimit dhe çanta kryesore (artikuj lëkure); çanta te
bashkangjitura; qese për veshje për udhëtime; kutitë e kapakëve prej lëkure; çanta me
mbajtese (hobe) për bartjen e foshnjave; çanta me rrota për pazar; kuti lëkure ose
mbeshtjellur me lëkure; kutitë e fibrave të vullkanizuara; kuletat e xhepit; çanta per
dokumente; çantat e shkollës dhe çantat e lëkurës ose lëkure; çanta shkollore; çanta te
zbrazura (jo të pajisura); lëkure; lidhëse prej lëkure, lëkure; mbulesa ombrelle; lecka shalë
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për kuaj; çantë shpine; thase te trash; çanta muzikore; breza; çanta zarfa, çanta) prej lëkure,
për paketim; kthesë lëkure, fije lëkure; doreza valixhe; shkop per ecje dh e këmbë ombrellë;
batanije per kuaj; mbulesa mobiljesh prej lëkure; lecka për shale kuajsh; unaza per
ombrellë; ndriçues (parzmore); pajisje rripa; shkop per ecje; rripat e shpatullave (shiritat),
prej lëkure; çanta mjetesh (bosh); çanta me rrjetë zinxhiri; gojëz; fre; koke te stallave;
tabele lekure; breza lëkure; kutite e udhëtimit; çanta për pazar; shiritat për pajisjet e
ushtarëve; parzmore, shiritat e shporetit; shiritat prej lëkure (takëme kuajsh); shiritat për
patina; zbukurime prej lëkure për mobilje; shiritat prej lëkure; bishtat (pjesë të fshehura);
lëkurat e çrregullta; kamzhik me shumë fije; mbulesa të lëkurës (gezof); artikuj prej lëkure
për stendat; pjesë të gomës për mbajtësa; copa për kafshët (mbrehje); kapister; valixhe;
lekure urithi (imitim i lëkurës); gëzof; lëkurë dhie, përveçse për qëllime pastrimi; qese të
hundës (qese për ushqim); çanta rrjete për pazar; zorrë, prej lëkure, për burime; mbulesa
gjuri për kuaj; shalat; mbërthimet për shalat; çantat e kartelave [portofol]; rrip (parzmore);
valvola të lëkurës.
24 Tekstilet dhe zëvendësuesit për tekstilet; mendafshet per shtëpi; perde prej tekstili ose
plastike; krevat tekstili dhe tavolina; liri (përveç veshjeve); faculetat e tekstilit për heqjen e
kozmetikes; etiketat (rroba); veshje (tekstile); perdet e murit të tekstilit; shamitë e tekstilit;
perdet per dush; vel; peshqir të tekstilit; mbulesa udhëtimi (rroba per kemb); perde rrjete;
mbajtësit e perdeve të tekstilit; banera dhe flamuj (jo prej letre); jorgan me pupla (mbules e
gjate); mbulesa të lirshme për mobilje; mbulesa për jastekë; dyshekët; kellef te jastekeve;
rrjeta kundër mushkonjave; copa per qelq; mbulesa per tavolinene e bilardos; pëlhurat e
tryezave (jo prej letre); pëlhura me vrima për qëndisje; peshqir fytyre të tekstilit; thasë për
fjetje; pëlhura pambuku; mbules për kokë (pëlhurë thesi); brokade; shtroja pëlhurë për
këpucë; pëlhurë për këpucë; Mbulesa (copëza); batanije për krevat; batanije për kafshët
shtëpiake; kafaz (rroba); pelhure e lehte - zefir (leckë); lesh dele (rroba); keelef dysheku
(mbules dyshek); perde dush të tekstilit ose të plastikës; krep (pëlhurë); pelhure krepon;
mbulesa; pelhure damask – ngjyrë trëndafili; materiali elastik i endur; pëlhurë vaji (për
përdorim si pëlhurë tavoline); pëlhurë e psaltifikuar, përveç për shkrimi; pëlhurë esparto;
pëlhurë qenille (chenille); shajak; fanellë (pëlhurë); mbulesa per kapak tualeti (pëlhurë);
garzë (rroba); triko (pëlhurë); rroba leshi, pëlhura leshi; rroba te brendshme; rroba liri;
mbulesat e tekstileve; peceta; batanije të printura të tekstilit; marabut (leckë); tapiceri
pëlhura; pëlhura e imitimit të lëkurës së kafshëve; pëlhura të thurura; leckë djathi; pëlhurë
rami; pëlhurë prej fije artificiale; mëndafshi (rroba); tafta (rroba); pëlhura tekstil me fije
qelqi për përdorim të tekstilit; pëlhurë ngjitëse (lesh gjami) për aplikim nga nxehtësia; liri të
hollë; kadife; tyl.
25 Veshje, këpucë, kapelë; veshje motoristësh dhe çiklistësh; grykore, jo letre; shirita dore
(veshje); rrobat e banjës; rroba banjo; kapele dhe sandale për larjen; qafore gëzofi (gjerdan)
brojtës i jakës; çizme për sportet dhe këpucët e plazhit; kapele (veshje); shall; rripa
(veshje); rripat e parave (veshjeve); kostume per mbrojtje nga lageshtia për skijim; gjerdan;
korseto (nenveshje); brezat për veshje; shall i gjer per gra; shalle; kapele (mbulesa); doreza
(veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; breza; mantel; çorape; bandana (shamitë);
gëzof (veshje); pizhame; thembra për këpucë; thembra; pantallona të foshnjave [të
brendshme]; mbulesa (veshje); aski; veshjet (veshjet); xhekete sportive; jakë (veshje);
dorezat; mbulesat e vesheve (veshje); shtroja te brendshme; manshetë, rripa dore (veshje);
mburoja te veshjes; rrobat e plazhit; xhepa për veshje; çorapë; rripa çorapesh; fund; çorape;
perparese (veshje); kostume maskaradash; uniformat; kapel me maja; galoshe; këpucë prej
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druri; llastik qorapesh; shtresa; këpucë esparto ose sandale; pajisje jo te rrëshqiteshme për
çizmet dhe këpucët; veshje te gjata; pantofla të banjës; pantallona te gjera, mbathje; veshje
te trasha (ndërresa); kapela bereta; këpucë te nxehta, jo të nxehura ne menyra elektrike
elektrike; pehlure për çizme, çizme; çizmet te larta; kopse për çizmet; pajisje metalike për
këpucë; buzë për këpucë; anesore për këpucë; mbathje (veshje), këmisha; këmishë me jaka;
frontet e këmishës; këmisha me mëngë të shkurtra, këmisha pa meng; bluza ne ngushta (të
brendshme); brekë; xhaketa, jelekë; xhaketa (veshje); xhaketa të peshkimit; xhaketa
(veshje); kombinime (veshje); veshje te mendafshit (ndërresa); veshje të gatshme; jakë të
ndashëm; veshje të lëkurës; veshjet e imitimeve të lëkurës; kapakë dushi; funde; veshje të
gatshme (pjesë të veshjeve); mbulesa, mbuloja; palto gabardine (veshje); këpucë
gjimnastike; bluza (veshje); triko; puloverë; bluzë (puloverë); jakë; këllëf gëzofi për duart
(veshje); pjese te mbathjeve; gëzof me kapuç; pelerina; pelqe; pantollona; pjese te qizmeve
si mbuloje, veshje te mbrendshme; dollakë (për këmbë); çorape te holla te femrave;
trikotazh (veshje); bluza; Pantallona të shkurtra; veshje për gjimnastikë; veshje te sipërme;
veshje të brendshme; sandale; mbeshtjelles si veshje; kostume; te brendshme; kapele; shami
koke; togë – petk zyrtar; rripat e xhaketës, rripat e pantallonave; çallma; kostume; pantofla;
këpucë; këpucë sportive.
26 Dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec; butona, grepa dhe sythe, gjilpera dhe
gjilpëra me kokë; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokët e rreme; stoli për veshje;
jastekë gjilperash; stoli për këpucët dhe kapelet; artikujt prej lëkure [artikujt e
rrobaqepseve], përveç fillir; shiritat e flokëve; rruaza/shirita krahu [aksesot veshjesh]; kuti
te pajisjeve per qepje [pajisje veshjesh]; kuti për qepje; kapëse rripash; lidhëse këpucësh;
kurora e lule artificiale; shënjat zbukuruese [butona]; thimble qepje; zbukurimet për flokë;
gjilpërë; kopset [pajisje veshjesh]; kopset e këpucëve; jastekat e shpatullave për veshje;
gjiplerat e flokëve; stolit me xhingla për veshje; meter nga numrat ose nga shkronjat për
matje të perhures; karficë flokësh; zbukurimet e flokëve; zbukurime për mobilje; pendët e
shpendëve [pajisje veshjesh]; lidhese si shami koke [pompoms]; fiksuesit e zinxhirit;
numrat e konkurrentëve; zbukurime me ngjites te nxehtë për zbukurimin e artikujve të
tekstilit [kavanozave]; mbatjeset e qilimave; fiksuesit e shpejt te veshjeve; pendët e strucit
[pajisje veshjesh]; fiksuesit e korsetit, shtrenguesit për korset; shirita çmimesh; litarët për
prerje; theke [tufë për zbukurime]; shiritat te zgjeruar për mbajtjen e mëngëve; zbukurimet
e flokëve; rrjeta të flokëve; lidheset e këpucëve; kordon kadifeje [zbukurime për mobilje];
kreshtë [lidhëse]; kapëse pantallonash për çiklistët; fiksime për veshje; shirita për mberthim
me grep dhe bina; shirita elastikë; shirita për lidhjen e perdeve; zinxhire për veshje;
mbështetëset e jakës; prerje të rreme; zbukurime [qëndisje]; skajet; fruta artificiale; bistek;
kapele për ngjyrosjen e flokëve; kurorë artificiale; kallëp këpucësh; stoli për veshje; flokët
e thurur; krah; qëndisje argjendi; qendisje për veshje; rozetë [tufe zbukuruese]; mbërthyes
për veshje; fiksime për mbajtësit e veshjeve; skajet e fundeve; gërshetat e flokëve; xhufkë;
grepa këpucësh.
28 Lojëra, lodra dhe gjera per te luajtur; aparate për video lojë; artikuj gjimnastikor dhe
sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjes; veglat e peshkimit; shufra për peshkim; maska
teatrale; maska për karnaval; shtëpitë e kukullave; spajisje te alpinistëve; artikuj lodra risi
për festa; doreza për lojëra; dorashka basketbolli; doreza boksi; dorashka të trasha për lojra;
dorashka golfi; kukulla për aktrim; pajisje për stërvitjen e trupit; Pemët e Krishtlindjes të
materialit sintetik; grila e topa për lojëra; mbrojtesit e bërrylit dhe gjurit [artikuj sportive];
balonë; rraketake [gjëra për të luajtur]; kaleidoskop; kuaj lëkundës; lojëra per te ndertuar;
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makina për zbavitje, automatike dhe me monedhë; letra per te luajtur; arushe Tedi; kukulla;
rroba te kukullave; pistoleta loder; lojëra shahu; lopatë këmbësh për not; lojëra unazore;
këmbë për pemën e Krishtlindjs; pajisje per gjuajtje me hark; lodra risi për të luajtur lojra
me shaka; balona per te luajtur; topa për lojëra; shishe për ushqimin e kukullave; blloqe
ndërtimi [lodra]; tavolina për trup për të luajtur; rrota [lojëra]; biçikleta statike; çanta golfi,
me ose pa rrota; shtretërit e kukullave; mermere për lojëra; rrjeta fluturash; luhates; pupla
qe perdoren për festa - konfeti; gota për zare; damë [lojëra]; tabele shahu; pikado;
diskutime për sport; disqet fluturuese [lodra]; domino; sportele [disqe] për lojëra; skitë;
çanta të projektuara veçanërisht për ski dhe tabel per surf (surfboards); tavolina futbolli;
pajisje për gjimnastikë; lojra me patkoi; shkopinj për hokej; flluska sapuni [lodra]; lojëra të
tabeles; lodra për kafshët shtëpiake; modele për të rregulluar automjete; dërrasë per skijim;
telefonet lodra; paintball – topa për loje [municion për armë paintball] [pajisje sportive];
borë artificiale për pemën e Krishtlindjes [Artificiale -]; klubet e golfit; birili; tavolina e
bilardos; çizme patinazhi me patina të bashkangjitura; patina në rul; patina akulli; patina me
rul; motoçikletë e vogël [lodra]; lodra prej pelushi; topat tjerrëse [lodra]; piñatas – libra me
figura; pishina [artikujt e lojërave]; çanta për boks; jigsaw- bashkim pjesësh figure; puzzles
- enigme; aparat fotografik; shkopinj për lojëra; fushe; lojra salloni; dërrasë surfi; vela;
fushë shahu; llastiqe [artikuj sportive]; rrëshqes [gjera për te luajtur]; tavolina e pranverës
[artikuj sportive]; krahët e ujit; saja [artikuj sporti]; automjete lodër; makina lodër të
kontrolluar nga larg; dron [lodra]; skenat e maskuar [artikuj sportive]; top tenisi me pupla.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbimet e
asistencës për menaxhimin e biznesit ose funksionet komerciale për një kompani industriale
ose komerciale; organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime komerciale ose
reklamuese; shërbimet e promovimit të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar karta
shërbimi për klientët; administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit; shërbime
modelimi për promovime të shitjeve ose qëllime reklamimi; botimi i teksteve reklamuese;
zbukurimi i dritareve te dyqaneve; shërbimet e asistencës për operimin e një kompanie
tregtare në bazë të franshizës; demonstrim i produktit; promovimi i shitjeve (për palët e
treta); shitjet në ankandet publike; promovimin e qendrave tregtare dhe shërbimet e
menaxhimit; shërbimet e asistencës për funksionet komerciale të një biznesi që përbëhet
nga urdhrat e përpunimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; shërbimet e importeksportit të agjencisë; shërbimet e agjencisë së punësimit; reklamimi on-line në një rrjet
kompjuterik; furnizimi i shërbimeve me palët e treta (blerja e produkteve dhe shërbimeve
për kompanitë e tjera); shpërndarja e mostrave; menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve;
marrëdhëniet me publikun; shërbimet e agjencisë së informacionit komercial; shërbimet e
agjencive reklamuese; dhënja me qera e makinave shitëse; dhënia me qera e hapësirës
reklamuese; shpërndarja e materialit reklamues; asistencë për menaxhimin e biznesit;
kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë (për të tjerët); përpilimin e informacionit në
bazat e të dhënave kompjuterike; transkriptimit; përgatitja e kolonave publicitare; ndihmë
për menaxhimin tregtar ose industrial; menaxhimin e biznesit të artistëve interpretues;
reklamim me postë direkte; azhurnimi i materialit reklamues; riprodhimi i dokumenteve;
studimet e tregut; dërgimin e faturave, reklamimi në natyrë; sondazhi i opinionit; sistemimi
i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; publikimi i teksteve reklamuese;
Shërbimet e zhvendosjes për bizneset; Kontabiliteti; agjensi shitjesh dhe rregullimin e
shërbimeve të shitjes; me shumicë dhe shërbime të shitjes me pakicë me çdo mjet.
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(210) KS/M/ 2018/554
(220) 02/05/2018
(731) “Agro Kor” sh.p.k
Rr. Hasan Prishtina p.n., Obiliq, KS
(591) E kafte dhe e Portokallt
(740) Shita & Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, Prishtine

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti;paketimimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi

(210) KS/M/ 2018/555
(220) 02/05/2018
(731) “Agro Kor” sh.p.k
Rr. Hasan Prishtina p.n., Obiliq, KS
(740) Shita & Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, Prishtine

(540) HÖHÉ

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti;paketimimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi

(210) KS/M/ 2018/557
(220) 02/05/2018
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) AERINEX

(511) 5 Preparatet farmaceutike
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(210) KS/M/ 2018/558
(220) 02/05/2018
(731) SOREMARTEC S.A. FINDEL
BUSINESS CENTER COMPLEXE B
RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) FERRERO GOLDEN GALLERY

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz;tapiokë dhe sago;miell dhe preparatet e
bëra nga drithërat;bukë, pastë dhe ëmbëlsira, biskota, vafer të mbushura, vaferë të mbuluar,
vaferë me mbushje të përmbajtës së kremit, çokollatë dhe ëmbëlsira prej çokollate, pralina
(keks me arra dhe bajame), bonbone, akull ushqimor, akull (ujë i ngrirë);sheqer, mjaltë,
melasë;tharm, pluhur për pjekje;kripë;mustardë;uthull, salcat (erëza);erëza.

(210) KS/M/ 2018/559
(220) 02/05/2018
(731) Monster Energy Company
1 Monster Way Corona, California 92879,
US
(591) Gjelbër, e zezë, e bardhë dhe hiri
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Shtesa ushqimore në formë të lëngshme
16 Materiale shtypëse dhe publikime; postera; etiketa dhe materiale ngjitëse; tapeta; letra
loje; letër shkrimi; shenjëzime.
25 Veshje, mbathje, kapela
30 Pijet e gatshme nga çaji, çaji i ftohët dhe pije me bazë çaji; çaj gatshëm i aromatizuar,
çaj i ftohët dhe pije me bazë çaji; pijet e gatshme të kafes, kafe e ftohët dhe pije me bazë
kafeje; kafe e gatshëm e aromatizuar, kafe e ftohët dhe pije me bazë kafeje
32 Pije jo alkoolike

348

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2018/560
(540) BOLEX
(220) 02/05/2018
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53
71 000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/561
(220) 02/05/2018
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53 71 000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska "Pallaska &
Asociates" L.L.C Bulevardi Nëna Terezë
47/5, Prishtinë

(540) DOLOREX

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/562
(220) 02/05/2018
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53 71 000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska "Pallaska &
Asociates" L.L.C. Bulevardi Nena Tereze
47/5, Prishtine

(540) CITALEA

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/563
(220) 02/05/2018
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53
71 000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska "Pallaska &
Asociates" L.L.C. Bulevardi Nena Tereze
47/5, Prishtinë

(540) BOSFEN
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(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/564
(220) 03/05/2018
(731) İREM ELEKTRİK DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ ŞAHKULU MAH.
BÜYÜKHENDEK CAD. NO:24/B
BEYOĞLU İSTANBUL , TR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe pajisje matëse, duke përfshirë ato për qëllime shkencore, detare,
topografike, meteorologjike, industriale dhe për qëllime laboratorike, termometra, jo për
qëllime mjekësore, barometra, ampermetra, voltmetra, hidrometra , aparate testimi jo për
qëllime mjekësore, teleskopë, periskopë, busull drejtuese, treguesit e shpejtësisë, aparate
laboratorike, mikroskop, llup , stills , dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike,
aparate për incizim, transmetues ose riprodhues të zërit ose imazheve , kamera, kamera
fotografike, aparate televizive, video rekorder;CD dhe DVD lexues dhe rekorder, lexuesit
MP3, kompjuter, kompjuter desktop (kompjuter tavoline), kompjuter tabletë, pajisje
teknologjike për përdorim si veshje (ora të mençura, shirita, pajisje montuese në kokë)
mikrofona, altoparlantët, kufje, aparate telekomunikimi, aparate për riprodhues të zërit ose
imazheve, pajisje periferike kompjuterike, telefona celular, mbështjellëse për telefona
celular, aparate telefonike, shtypësit kompjuterik, skanerët( pajisje për procedimin e të
dhënave), fotokopjues, transportuesit magnetik dhe optik i të dhënave dhe softuer
kompjuterik dhe programet incizuese të tyre, shkarkimi dhe incizimi i publikimeve
elektronike, kartat magnetike dhe optike të koduara, antena, antena satelitore, përforcues i
antenave, pajimet e mallrave të lartpërmendura, automat i tiketave, makina automatike
teller (ATM), komponentët për përdorim ne pjesët elektronike te makinave dhe aparateve,
gjysmëpërçues, qarqe elektronike, qarqet e integruara, çipa [qarqe të integruara], dioda,
tramsistor[elektronike], koka magnetike për aparate elektronike, brava elektronike,
fotocelulat, aparat i kontrollit në distancë për hapjen dhe mbylljen e dyerve, sendoret optik,
njehsorët dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë se konsumuar, ndërpres automatik
kohore, veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatues dhe zjarr, xhaketa sigurie dhe pajisje
dhe aparate për shpëtimin e jetës, syze, syze dielli, lente optike dhe këllëf, kontinier, pjese
dhe komponentët e tyre, aparate dhe instrumente për përçim, transformim, akumulim apo
kontrollimin e elektricitetit, priza elektrike, kuti bashkimi [elektrike], ndërpresë elektrik,
ndërpres i qarqeve, siguresa, ballast ndriçues, kabllo startuese te baterive, tabela per qarqe
elektrike, rezistorë elektrik, fole elektrike, transformatorët [ elektrike], adapter elektrik,
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mbushës i baterive, zile elektrike te dyerve, kabllo elektrike dhe elektronike, bateri,
akumulator elektrik, alarme dhe alarmet kundër vjedhjeve, përveçse për automjete, zile
elektrike, aparate dhe instrumente sinjalizuese, shenja ndriçuese ose mekanike për përdorim
në trafikut, aparatura për shuarjen e zjarrit, makinat motorike për shuarjen e zjarrit, gyp për
shuarjen e zjarrit dhe pipëzat për shuarjen e zjarrit, aparatet radar, hidrolokatorë, aparate
dhe instrumente vizuale të natës, magnet dekorativ, metronome.
11 Instalime ndriçimi; ndriçues për automjete dhe hapësirat e brendshme-të jashtme,
instalimet ngrohëse me përdorime te ngurta, lëndë djegëse të lëngëta ose me gaz ose me
energji elektrike, bojler qendror i ngrohjes, bojler për instalime te ngrohjes, radiator
[ngrohje], këmbyesit e nxehtësisë, jo pjese e makinave, kaldajë, kaldajë kuzhine, kolektor
solar termal [ngrohje], gjeneratorë të avullit, gazit dhe turbullirave, bojler avulli, përveç
pjesëve të makinave, gjeneratorë të acetilenit, gjeneratorë të oksigjenit, gjeneratorë të
nitrogjenit, instalimet për ajër kondicionuesit dhe ventilime, instalime të ftohjes dhe
frigoriferëve, pajisje energjie elektrike dhe pajisje energjie me gaz, aparate dhe instalime
për gatim, tharje dhe vlim; furnelë, furnelë elektrike, ene, ngrohësit elektrik te ujit, grill,
tharëse elektrike lavanderie, tharëse flokësh; aparate tharëse të duarve, instalime sanitare,
çezmat [rubinete], instalime dushi, tualete [WC – me set uji ], dush dhe kabinë banje, tuba
dushi, ulëse tualeti, larëse-lavaman i duarve [pjese e instalimeve sanitare], aparat për
zbutjen e ujit; aparate për pastrimin e ujit; instalimet e pastrimit të ujit; pastruesit e
instalimeve te ujit, ngrohësit elektrike për krevate dhe batanije elektrike, jo për përdorim
mjekësor; ngrohëse elektrike për jastëk; ngrohëse elektrike ose jo elektrike për këmbë;
shishe për ujë të nxehtë, filtra për akuariumet dhe aparatet e nitratit të akuariumit,lloje te
instalimeve industriale për gatim, për qëllime të tharjes dhe ftohjes, pasterizues dhe
sterilizues.

(210) KS/M/ 2018/565
(220) 03/05/2018
(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) SPRYLANA

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e çrregullimeve të
sistemit nervor qendror.

351

Buletini Zyrtar Nr. 70 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2018/566
(220) 03/05/2018
(731) Givenchy 3,avenue George V,75008
Paris, FR
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) GIVENCHY

(511) 9 "Syze, syze dielli dhe mbajtëse për syza, mbajtëse për telefonat celularë , mbajtëse
e përshtatur për telefonat celularë, mbajtëse për bartjen e laptopëve , harduerë për USB,
kufje (dëgjuese)".
14 "Bizhuteri si vathë, kopsa për manzheta, bylyzykë, broshë, qafore, zinxhirë për qafë,
unaza, unaza për qelësa, orë dore, rripa të orës dhe mbajtëse të orës”.
18 “Kutitë e lëkurës ose imitimet e lëkurës;çanta udhëtimi;set çantash për udhëtim (mallra
lëkure);valixhe;Çanta për veshje për udhëtime;mbajtëse të gjërave të vogla (vanitete) (jo të
ngjitura);çanta shpine;çanta dore;mbajtëse lëkure të dokumenteve;kuleta;çanta të vogla
dore;kuleta lëkure për kartela (artikuj nga lëkura);mbajtëse të qelësave në formë të çantave
( artikuj lëkure) dhe ombrella”.
25 "Veshje dhe mbathje te brendshme si bluza, bluza me mëngë të shkurtëra, puloverë,
funde, fustane, pantallona,pallto, xhaketa ,rripa (veshje), shall,brez (shirit), dorëza,
kravatë,çorape, veshje te brendshme , kostume banje, veshje nate, këpucë;kapela"

(210) KS/M/ 2018/568
(220) 03/05/2018
(731) Specijalna bolnica za oftalmologiju
Svjetlot Heinzelova 39 HR-10000 Zagreb
, HR
(591) E kaltër, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Syza, të gjitha llojet, arka syzash, korniza syzash, kontejner syzash, lente (përfshi
kontak lente), kontejner për kontakt lente, arka për kontakt lente, hijezues.
10 Aparate mjeksore kirurgjikale, instrumente dhe artikuj që përdoren ne lemin e
oftalmologjisë (okulistikës) dhe optikës.
41 Publikim i librave dhe publikimeve tjera, trajnim dhe arsimim në lëmin e mjeksisë (të
gjitha format e trajnimeve dhe arsimimeve), organizim dhe drejtim të seminareve dhe
simpoziumeve.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike në lëmin e mjeksisë (në veçanti, oftalmologji),
hulumtim në lëmin e mjeksisë (në veçanti, oftalmologji).
44 Shërbime mjeksore spitali dhe shëndeti (posaçërisht, lëmin e oftalmologjisë), shërbime
klinike (posaçërisht në, lëmin e oftalmologjisë), kirurgji (posaçërisht, lëmin e
oftalmologjisë), shërbime tele-mjeksore (posaçërisht, lëmin e oftalmologjisë), shërbime
optikale, farmaceutike dhe farmakologjike, konsulta në lëmin e mjeksisë (posaçërisht,
oftalmologji), mjeksinë optike, farmaci dhe farmakologji.
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(210) KS/M/ 2018/569
(220) 03/05/2018
(731) Specijalna bolnica za oftalmologiju
Svjetlot Heinzelova 39 HR-10000 Zagreb
, HR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) SVJETLOST

(511) 9 Syza, të gjitha llojet, arka syzash, korniza syzash, kontejner syzash, lente (përfshi
kontak lente), kontejner për kontakt lente, arka për kontakt lente, hijezues.
10 Aparate mjeksore kirurgjikale, instrumente dhe artikuj që përdoren ne lemin e
oftalmologjisë (okulistikës) dhe optikës
41 Publikim i librave dhe publikimeve tjera, trajnim dhe arsimim në lëmin e mjeksisë (të
gjitha format e trajnimeve dhe arsimimeve), organizim dhe drejtim të seminareve dhe
simpoziumeve.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike në lëmin e mjeksisë (në veçanti, oftalmologji),
hulumtim në lëmin e mjeksisë (në veçanti, oftalmologji).
44 Shërbime mjeksore spitali dhe shëndeti (posaçërisht, lëmin e oftalmologjisë), shërbime
klinike (posaçërisht në, lëmin e oftalmologjisë), kirurgji (posaçërisht, lëmin e
oftalmologjisë), shërbime tele-mjeksore (posaçërisht, lëmin e oftalmologjisë), shërbime
optikale, farmaceutike dhe farmakologjike, konsulta në lëmin e mjeksisë (posaçërisht,
oftalmologji), mjeksinë optike, farmaci dhe farmakologji.

(210) KS/M/ 2018/570
(220) 03/05/2018
(731) PROEX Sh.p.k. Fehmi Lladrovci nr.
32 (hipermarketi INTEREX) Prishtinë, KS
(591) E kuqe, ngjyrë portokalli, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për
fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate
për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve
8 Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë
krahu brisqe rroje
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
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monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të
dhëna; aparate për të fikur zjarrin.
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 shkrimi;
ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina
shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe
mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në
klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.
24 Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline.
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.
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 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje
frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.
34 Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.

(210) KS/M/ 2018/571
(220) 03/05/2018
(731) DC Comics, 2900 West Alameda
Avenue, Burbank, California 91505, US
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 9 Filma, shfaqje te filmave komedi, drama, veprime, aventura dhe/ose animacione,
dhe filma për transmetim filmash në televizion me komedi, dramë, veprim, aventurë
dhe/ose animacion;disqe audio disqe dhe disqe dixhitale me dhunti të shumta që përfshijnë
muzikë, komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose animacion;kufje stereo;bateri;telefonat
pa tela;Lojtarët CD;audio dhe video lojra të shkarkueshme për përmbajtje multimediale me
funksione multimediale dhe interaktive, softuer për kërkime video dhe shënim, softuer për
mbrojtjen e përmbajtjes, softuer për menaxhimin e bazës së të dhënave, softuer për
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sinkronizim të bazës së të dhënave;programe kompjuterike për qasje, shfletim dhe kërkim
të bazave të të dhënave në internet, softuer që u mundëson përdoruesve të luajnë dhe
programojnë audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale të lidhura me
argëtimin;softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes
mediatike audio-vizuale;softuer kompjuterik për lojëra për përdorim në telefonat celulare
dhe celulare;video dhe lojëra kompjuterike;fishekë lojë video;softuere kompjuterik dhe
video lojë;softuer kompjuterik për lojëra për makinat e lojërave përfshirë makinat e lojërave
të fatit;softuer kompjuterik ose firmuere për lojërat e fatit në çdo platformë të
kompjuterizuar, duke përfshirë edhe panel komandues te dedikuar lojërave, makina me
targa me bazë video, makina te çara me bazë mbështjellëse dhe terminalet e lotarisë së
videove;Disqet e kompjuterëve dhe programet kompjuterike CD-ROM dhe digjitale me veti
të shumta, domethënë, softuere që lidh video digjitale dhe audio media me një rrjet
informacioni kompjuterik global;përmbajtje audio-vizuale të shkarkueshme të medieve në
fushën e argëtimit;softuere për transmetimin e përmbajtjeve audiovizive dhe multimediale
përmes internetit dhe rrjeteve të komunikimit global;softuer për transmetimin e
përmbajtjeve audiovizive dhe multimediale në pajisjet mobile digjitale elektronike;softuer
kompjuterik për shpërndarjen e përmbajtjeve pa tel;softuere kompjuterike për blerjen,
qasjen dhe shikimin e librave komik, romane grafike, filma, shfaqje televizive, video dhe
përmbajtje multimediale;aplikacione celulare për qasje dhe transmetim të përmbajtjeve
audiovizive dhe multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të
komunikimit;softuere për video lojëra;softuere për lojë kompjuterike;lojëra kompjuterike të
shkarkueshme;programet e lojërave interaktive;fishekë dhe disqe kompjuterash;softuere për
shkarkim të lojërave kompjuterike për përdorim me telefona celularë, tableta dhe
kompjutera personal;programet elektronike të lojërave;softuer elektronik për lojëra për
telefona celularë, tableta, kompjutera personalë dhe pajisje elektronike të vogla për
dorë;softuerë dhe pajisje elektronike harduerike të realitetit virtual;fotot e shkarkuara të
filmit dhe shfaqjet televizive që përmbajnë tregime me trillime dhe jo-trillime mbi një sërë
temash të ofruara nëpërmjet një shërbimi video sipas porosise (on-demand);kartat
magnetike të koduara magnetikisht, domethënë, karta telefonike, karta krediti, karta për
kesh, karta debiti, karta dhurimi dhe kartela magnetike;jastek të miut;blloqe USB
bosh;pajisje për telefona celularë, laptopë, tableta, kamera digjitale, lojtarë dixhitalë
muzikorë, orë të mençura, asistentë personalë dixhitalë dhe lexues elektronikë librash,
gjegjësisht mbrojtëse për krah, mbulesa, çanta, tabelat, lëkurat, shiritat dhe mbulesat
mbrojtëse të ekranit;kufje;kufje;teleofona për radio marrje (walkie-talkies);telefona;telefona
celular;kufje për telefonat mobil;përshtatës për telefonat mobil;syze;aksesorë për syze,
domethënë shiritat, kordonët e qafës dhe shiritat e kokës të cilat frenojnë syzet nga lëvizja
në përdorim;syze optike;syze dielli;çanta për syze dhe syze dielli;dylbi;magnet
dekorativ;kapela të diplomimit;syze zmadhimi;microfone;helmeta sportive;helmeta për
biçikleta;xhaketa për flotacion;publikime të shkarkuara të natyrës së librave që përmbajnë
karaktere nga animacione, aventurë veprimesh, komedi dhe/ose dramë, libra komik, romane
grafike, libra për fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga
animacione, aventurë veprimi, komedi dhe/librat për t'u ngjyrosur, librat e aktiviteteve së
fëmijëve dhe revistat në fushën e argëtimit
16 Gjërat e shtypura dhe mallra nga letra, përkatësisht libra të animuara me karaktere,
avanturë me akcion, emision me komedi dhe/ose drame, libra komike, novela me grafike,
libra për fëmijë, udhërrëfyesit strategjik, revista me karaktere të animuara, aventura me
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akcion, programe me komedi dhe/ose drama, libra për ngjyrosje, libra të aktiviteteve për
fëmijë; material për zyre, letër për shkrim, pliko, fletore për shënime, ditarë, fletore
shënimesh, uresë, kartela për tregti; litograf; lapsa, stilolapsa, kuti për te njëjtat, gome,
ngjyra, marker, lapsa me ngjyrë, komplet për pikturim, shkumësa dhe banak; ngjites me
fotografi dhe libra me ngjites me fotografi, letër indigo, bartës i ngrohtësisë; postere; filma
ngjites plastik me leter qe hiqet per te vendosur imazhet per qellime dekorative; fotografi
te montuara dhe/ose jo-te montuara; rafte për libra, etiketa për libra, kalendarë, letër për
mbështjelljen e dhuratave; letra dekorative per dekorime, psh. salveta letre; mbulesa letre
per tavoline, letra te shtypura, kapele letre, ftesa, mbulese tavoline letre, dekorime letre për
torte; ngjitese dekorativ të shtypura për qëndisje ose për t’u vendosur në pëlhure; modelet e
shtypura për kostume, pizhame, kanatiere dhe bluza.
18 Çanta sportive, çanta te shpinës për foshnje, çanta të shpinës, çanta për pazhë, çanta për
libra, çanta për pelena-pampers, çanta shpine, çanta dokumentesh, çanta për takime pune,
çanta për gjim, çanta për bartje, kuleta për monedha, çanta te belit, çanta shpine, çanta
korsetë, çanta për treg, çanta tregu për përdorim te gjatë, ombredha; kuletë; aksesorë te
punuar nga lëkura, përkatësisht, kuleta, çanta dore, dhe çanta shpine.
21 Mallra nga qelqi, qeramike dhe argjile, domethënë, pjata të thella, pjata, filgjan kafeje
dhe gota; gota qelqi për pije, domethënë, kavanoza,
krikëll (gote e madhe) dhe gota
për pije; komplet për sheqer dhe krem; gota për fëmijë; kavanoza për ushqim; figura
qeramike, qelqi dhe porcelani; furçë dhëmbësh; ibrik të kafesë jo elektrike dhe jo prej
metali të çmuar; kuti për ushqim; shportë për ushqim; shporta letre; kovë për akull; kova
plastike; kuti për dush; tepsi për tortë; lugë për servim të ushqimit, domethënë, lugë për
servim të pites, mbajtës për tortë, lopatëz për ushqim, kapese për perdorim në kuzhine, dhe
luge për servimn e tortës; kuti me vegla gatimi; mbulesa plastike; enë termoizoluese për
ushqim ose pije; prerese biskotash; çels për hapje të pijeve; shishe për ujë të shitura bosh;
shishe për verë; shihe të vogal për pije alkoolike; dorashka për kopshtarinë; dorashka
shtëpiake të gomës; dhe set për darkë, pra, pjata letre dhe gota letre; Mbulese për tavolinë,
jo prej letre ose tekstili; pëlhurat për pjata.
25 Veshje për burra, gra dhe fëmijë, domethënë, këmisha, bluza të gjata, bluza, kostume
vrapimi, pantallona të gjatë, pantallona të shkurtë, pantallona të shkurtet mbi gju, bluza pa
meng, veshje për shi, përparese për fëmijë, fund, bluza, kostume, rroba të ngjitura për
femijë, rripa të holle, triko, xhaketa, pallto, kotumet për shi, kostumet për dëborë, lidhese,
veshje ceremoniale, kapelë, kesulë, kapelë për diell, dorashka, rripa, shalle, veshje gjumi,
pizhame, të brendshme, mbathje, çizme, këpucë, atlete, sandale, çorape, çizme, çorape si
papuqe, kostume për not, maskaradë dhe kostume për Hallowen.
35 Shërbimet e shitjes me pakicë në internet që kanë përmbajtje argëtuese dhe arsimore,
domethënë abonimet për filma dhe shfaqje televizive; shërbimet e dyqaneve të shitjes me
pakicë, shërbimet ne internet (online) të shitjes me pakicë, të gjitha me mallra të konsumit
dhe artikuj dhuratë, artikuj suvenire, koleksione, lojëra kompjuterike, pajisje kompjuterike,
DVD, libra, libra komik, romane grafike, libra audio të para-regjistruara, libra elektronikë,
syze dielli, magnet, stoli, mbajtese për çelsa, materialet e shtypura, botimet, kartat, posterët,
furnizimet e artit, shkrimi, afishe, furnizimet shkollore dhe te zyra, çanta, kuleta, çanta
shpin, veshje për kafsh shtepiake, pajisje dhe enë për shtëpi, pëlhura për shtëpi, mbulesa për
shtëpi, elemente për shtëpi, aksesorë të modës, kapele, këpucë, kostume, pajisje kostumesh,
dekorime për pemen e Krishtlindjes, lojëra, mallra sportive, lodra, figurina, ushqim,
karamele dhe pije; sigurimi i informacionit, lajmeve dhe komenteve në fushën e biznesit
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argëtues; reklamat dhe shërbimet promocionale; shërbime të reklamimit dixhital; përpilimi i
informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbimet e marketingut, reklamimit dhe
promovimit; hulumtimi i tregut dhe shërbimet e informacionit; shërbimet reklamuese,
domethënë, promovimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet rrjeteve
kompjuterike dhe të komunikimit; që veprojnë në treg për të tjerët; shërbime të dyqaneve
me pakicë në internet që përmbajnë mediat digjitale, domethënë regjistrimet dixhitale të
para-regjistruar, regjistrimet e të dhënave dhe të dhënave që përmbajnë muzikë, tekst,
video, lojëra, komedi, dramë, veprim, aventurë ose animacion; promovimi i mallrave dhe
shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; sigurimin e bazave të të dhënave kompjuterike
në internet dhe bazave të të dhënave të kërkuara në internet në fushën e argëtimit për të
tjerët; shërbime reklamimi dhe marketingu drejtëpërdrejtë (on-line); sigurimi dhe dhënia
me qira e hapësirës reklamuese në internet; ofrimin e shërbimeve të ankandit drejtëpërdrejtë
(on-line); krahasimi i shërbimeve të blerjeve, përkatësisht dhënia e informatave dhe
këshillave komerciale për konsumatorët dhe ofrimi i shërbimeve të krahasimit të çmimeve;
shërbimet e marketingut.
38 Telekomunikimet; shërbimet e telekomunikimit; ofrimin e pajisjeve në internet për
bashkëveprim në kohë reale me përdoruesit e tjerë të kompjuterave në lidhje me tema me
interes të përgjithshëm; ofrimin e bisedave (chat-ve) në internet, tabelat e buletineve
elektronike dhe forumeve për transmetimin e mesazheve ne mes të përdoruesve;
Transmetimi i përmbajtjes audiovizuale dhe multimediale përmes internetit; transmetimin
dhe shpërndarjen e përmbajtjeve audiovizive dhe multimediale përmes internetit; shërbimet
e transmetimit video sipas porosisë (on-demand); Audio dhe video në transmetim të
kërkesës; transmetimi i përmbajtjes audio dhe vizuale; transmetimet audio dhe vizuale;
transmetimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes audio dhe vizuale; shërbimet e transmetimit
në internet; shërbime transmetimi video nëpërmjet internetit; shërbimet e transmetimit
audio në internet; Shërbimet e transmetimit të videos nëpërmjet internetit ose rrjetit tjetër të
komunikimit, dmth. transmetimi elektronik i videoklipeve; shërbimet e transmetimit dhe
sigurimi i qasjes së telekomunikacionit në përmbajtjen video dhe audio të ofruara nëpërmjet
një shërbimi video sipas porosise (on-demand) nëpërmjet internetit; sigurimi i qasjes së
shumëfishtë në një rrjet global informacioni kompjuterik; shërbime te bisedave në dhomë
(chat); shërbimet e portalit; shërbimet e postës elektronike; sigurimi i qasjes së përdoruesit
në internet; duke siguruar një shërbim të rrjetit të drejtperdrejtë (on-line) që u mundëson
përdoruesve të krijojnë profile personale që paraqesin informacionin e rrjeteve sociale;
sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në internet dhe në bazat e të dhënave
të kërkuara në internet në fushën e argëtimit; duke siguruar qasje në një rrjet kompjuterik
ose në uebfaqe që paraqet grupe diskutimesh interaktive, duke përfshirë grupe diskutimi të
tilla në lidhje me libra, libra komik, romane grafike, libra për fëmijë, autorë dhe lexim.
41 Shërbimet botuese; Shërbimet elektronike botuese, domethënë, botimin e teksteve dhe
veprave grafike të të tjerëve në internet duke përfshirë artikuj, romanizime, skripte, libra
komik, udhëzime strategjike, fotografi dhe materiale vizuale; botime jo të shkarkueshme të
natyrës së librave që përmbajnë karaktere nga animacione, veprime aventurë, komedi
dhe/ose veçori dramash, libra komik, libra për fëmijë, udhëzime strategjike, revista që
përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë veprimi, komedi dhe/ose veçori të dramës,
ngjyrosje librat, librat e veprimtarisë së fëmijëve dhe revistat në fushën e argëtimit;
shërbimet e lojërave elektronike të ofruara nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; sigurimi
i kompjuterëve, lojrave elektronike dhe video në internet; sigurimi i përdorimit të
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përkohshëm të lojërave interaktive jo të shkarkueshme; sigurimi i kazinove dhe lojrave të
lojërave; shërbimet argëtuese, domethënë, lojëra kazino; shërbimet e lojrave elektronike të
kazinos; shërbime argëtuese të natyrës së kinemasë multipleks dhe zhvillimit të teatrit,
ekspozitë filmike, shpërndarje filmash; Shërbimet argëtuese, domethënë, sigurimin e
filmave jo të shkarkueshëm dhe emisioneve televizive nëpërmjet një shërbimi video-sipas
kërkeses (on-demand); sigurimi i filmave dhe shfaqjeve televizive që nuk mund të
shkarkohen nëpërmjet një shërbimi transmetimi video sipas kërkeses (on-demand);
sigurimi i një uebfaqeje që paraqet shfaqje televizive, filma dhe përmbajtje argëtuese
multimediale, të cilat nuk mund të shkarkohen, si dhe informacione, rishikime dhe
rekomandime në lidhje me shfaqjet televizive, filma dhe përmbajtje argëtuese
multimediale; shërbime argëtuese në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit, shpërndarjes
dhe postproduktit të filmave të filmave, shfaqjeve televizive, ngjarjeve të veçanta dhe
përmbajtjes argëtuese multimediale; shërbime argëtuese të natyrë së performancës së gjallë
teatriale, muzikore ose komike; shërbime për parkun zbavitës; paraqitja e shfaqjeve të
drejtpërdrejta ose të para-regjistruar dhe/ose filmave; argëtim dhe/ose rekreacion; shërbimet
e klubeve argëtuese; shërbimet të klubeve e tifozëve.
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(511) 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
35 Reklamim;marketing;marketing i ngjarjeve;menaxhim biznesi;administrim biznesi;zyre
funksioni;promovim;reklamim dhe marketing on-line (drejt për drejte përmes rrjetit të
internetit) në ueb faqe;organizimi, udhëheqje dhe promovimi i ngjarjeve kryesore për
çështje komerciale dhe për qëllime reklamimi;transmetim on-line (drejt për drejte)
reklamimeve publicistike për palët e treta nëpërmjet rrjeteve elektronike të
komunikimit;shërbime të shitjes on-line (drejt për drejte përmes rrjetit të internetit) dhe
shërbimet e shitjes lidhur me: 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;metalet e çmuara dhe aliazhet e
tyre;gurët e çmuar;bizhuteri duke përfshire zinxhirët;gjerdan;unaza;byzylyk;dekorues veshi
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ose vrase zbukuruese;karficë zbukurimi;zbukurues bizhuterieinstrumentet 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;
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; veshje; mbathje; kapela 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;
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; veshje; mbathje; kapela.
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; 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; veshje; mbathje; kapela.
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(210) KS/M/ 2018/574
(220) 04/05/2018
(731) TURKIYE CUMHURIYETI
ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI
DOGANBEY MAH. ATATURK BUL.
NO:8 ULUS ANKARA, TR
(591) e kuqe dhe e bardhë
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jeteshpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate
për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave
magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për
regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartëmodedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe
(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit.
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme.

(210) KS/M/ 2018/575
(220) 04/05/2018
(731) TURKIYE CUMHURIYETI
ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI
DOGANBEY MAH. ATATURK BUL.
NO:8 ULUS ANKARA, TR
(591) e kuqe, e bardhë dhe e zezë
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jeteshpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate
për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave
magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për
regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartëmodedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe
(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit;
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36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme.

(210) KS/M/ 2018/576
(220) 04/05/2018
(731) TURKIYE CUMHURIYETI
ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI
DOGANBEY MAH. ATATURK BUL.
NO:8 ULUS ANKARA, TR
(591) e kuqe, e bardhë dhe e zezë
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jeteshpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate
për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave
magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për
regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartëmodedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe
(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit.
36 Sigurimet;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e pasurive të patundshme.

(210) KS/M/ 2018/577
(220) 04/05/2018
(731) TURKIYE CUMHURIYETI
ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI
DOGANBEY MAH. ATATURK BUL.
NO:8 ULUS ANKARA, TR
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jeteshpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate
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për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave
magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për
regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartëmodedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe
(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit.
36 Sigurimet;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e pasurive të patundshme.

(210) KS/M/ 2018/578
(220) 04/05/2018
(731) TURKIYE CUMHURIYETI
ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI
DOGANBEY MAH. ATATURK BUL.
NO:8 ULUS ANKARA, TR
(591) ngjyrë pembe, e kuqe, e bardhë dhe e
zezë
(740) Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C
Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr.
9, Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jeteshpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate
për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave
magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për
regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartëmodedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe
(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit.
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme.
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