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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
7
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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
8
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APLIKIME TË MARKAVE TREGTARE
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(210) KS/M/ 2017/4
(220) 05/01/2017
(300) 302016000096097 12/07/2016 IT
(731) Juventus Football Club S.p.A.
Corso Galileo Ferraris 32
10128 Torino, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparata për regjistrim, bartje dhe riprodhim të zërit apo fotografisë; video dhe/apo
inçizime zanore; audio dhe/apo video CD-ja; audio dhe/apo video shirita dhe kaseta; DVDja; diska optik të cilat përmbajnë inçizime zanore dhe/apo audio; audio dhe video filma dhe
klipe të krijuara me qëllim të mësimit, me qëllim të trajnimit dhe informative; lojëra për
kompjuter (PC); aplikacione softuer të cilat mund të shkarkohen për telefona të mençur dhe
tablet; publikime elektronike; publikime elektronike të cilat mund të shkarkohen; publikime
dhe përmbajtje multimediale në format dixhital të cilat mund të shkarkohen; mbuluesë për
sy; syze dielli; korniza për syze; syze mbrojtëse; kuti për syze; veshje mbrojtëse; dorëza
mbrojtëse; kapela mbrojtëse; syze të sigurisë; helmeta; kutia për telefona; kutia për telefona
të mençur; kutia për tablet; shirita për telefona mobil; shirita për telefona të mençur; shirita
për tablet; aski (treger) – mbajtëse për telefona të mençur; kufje me izolim të zërit; kufje me
mikrofon për telefona mobil; kufje pë telefona të mençur dhe tablet.
16 Material për zyre; instrumente për shkrim dhe vizatim; furnizime për zyre (përveq
orendive); fotografia; ngjitëse për materiale në zyrë apo përdorim shtëpiak; material
artistik; furça; material për trajnim dhe mësim (përveq aparateve); publikime të shtypura;
libra; gazeta; magazina; revista; faqeshënues për libra; uresa, kartolina; fletore për
shënjime; notes; ditarë; agjenda; libra për shkrim dhe vizatim; bllok fletësh vizatimi; afishe;
kalendarë; figurina; peceta të letrës.
25 Rroba të përditshme; rroba festive; rroba sportive; rroba teknike për ushtrime sportive
përkatësisht kanatiera, fanella ekipore dhe garuese dhe uniforma garuese, kanatiera pollo,
tuta sportive, tuta sportive për ngrohje, shorce, pantallona, çorapa, çorapa najlloni për
femra, triko; ndërresa të poshtme, veçanërisht brekë, brekë të gjata, kanatierë pa krahë,
nënkëmisha me krahë të shkurtë dhe të gjatë; rripa; kravata; rroba për not; robdëshambër;
mbathje; çizme; pantofla (papuçe); mbathje sportive; mbështjellëse për kokë.
28 Lojra; lodra; pajisje gjimnastike dhe sportive; topa dhe tullumbace për sport; topa
futbolli; mbrojtëse për sport përfshirë mbrojtëse për nyje, mbrojtëse për gjunjë, mbrojtëse
për nën gju; dorëza për portier; rrjeta për gollat e futbollit; golla të futbollit; dekorim për
pemën e Krishtlindjës.
41 Aktivitete sportive dhe kulturore; shërbimet e arsimimit dhe trajnimit; trajnime për
aftësim; organizimi dhe menaxhimi i trajnimeve për aftësim, trajnimi për përsëritjen e
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materialit lëndor, ndodhive, simpoziumeve, kollokfiumeve, ekspozitave, seminare ose
aktivitete të tjera dhe ngjarje për trajnim, aftësim, kulturor, qëllime rekreative ose sportive;
rregullimi dhe udhëheqja e ngjarjeve kulturore, arsimore, argëtim, shërbimet e aftësimit,
shërbimet sportive dhe rekreative; organizimi dhe udhëheqja e ngjarjeve sportive dhe
turneve, shfaqjeve, koncerteve, festivaleve, ndarja e shpërblimeve; organizimi i ceremonisë
për ndarjen e shpërblimeve dhe ceremonia për ndarjen e shpërblimeve sportive dhe titujve
akademik; huazimi i pajisjeve për sport; ofrimi i trajnimeve për aftësim në lidhje me sport;
argëtim, përkatësisht ofrimi i përmbajtjeve multimediale, informacioneve, biblioteka dhe
podkast (audio dixhitale) nëpërmjet rrjetit të internetit dhe/apo rrjeteve tjera te
komunikimit; publikimi video, audio i përmbajtjeve dixhitale multimediale; shërbimet në
linjë (online) dhe publikimeve të shtypura.

(210) KS/M/ 2017/5
(220) 10/01/2017
(300) 30893 19/07/2016 UK
(731) Dunhill Tobacco of London Limited
Globe House 4 Temple Place London
WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) EVOQUE

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues
për duhan (të cilët nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak;
shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; makina
gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan;
cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; paisje
elektronike dhe pjesë për to të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit.

(210) KS/M/ 2017/44
(220) 20/01/2017
(300) 30 2016 021 252.3 22/07/2016 DE
(731) Manfred Gotta Hundseckstraße 20,
76596 Forbach, DE
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) EQUIANIS

(511) 9 Programe kompjuterike; harduer kompjuterik; publikime elektronike (të
shkarkueshme); aparate për incizim, transmetim apo riprodhi të zërit apo fotografive; bartës
magnetik të të dhënave, disqe për incizim; pajisje për procesimin e të dhënave dhe
kompjuterë; kompjuterë, softuer kompjuteri për kuotimin e çmimeve të bursës së tregut,
ofrime të informatave tregtare, biznesore dhe financiare, ofrime të shërbimeve të këmbimit
lidhur me aksionet, letrat me vlerë, mallrat, të ardhmet dhe mundësitë, organizimi dhe
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funksionimi i tregjeve për shërbime financiare dhe instrumente financiare; bartës të të
dhënave dixhital dhe jo-dixhital të para-incizuar që përmbajnë informata financiare për
letra me vlerë; qendra, ndërprerës dhe ruterë të rrjeteve kompjuterike; harduer për rrjete të
të dhënave dhe telekomunikimit, gjegjësisht pajisje për transmetim dhe përmbledhjen e
zërit, të dhënave, dhe video komunikimeve përgjatë infrastrukturave të shumëfishta të
rrjeteve si dhe protokoleve të komunikimit; harduer kompjuterik, pajisje periferike
kompjuteri, si dhe komponentë për mallrat e cekura e që nuk janë të përfshira në klasat
tjera; programe kompjueri dhe softuer kompjuteri për përdorim në lidhje me shërbimet e
këmbimit të letrave me vlerë; bartës dixhital dhe jo-dixhital të të dhëave; rrjete kompjuteri
për (tele-)komunikim duke përfshirë telekomunikimet; publikime elektronike të
shkarkueshme, gjegjësisht revista në fushën e financave dhe biznesit; softuer kompjuterik
për procesimin e të dhënave dhe shpërndarjes së informatave në fushën e tregut të parasë
dhe tregtisë derivative, shërbimet të brokerimit financiar, shërbime të pastrimeve financiare
të shtëpive, shërbime të menaxhimit të kolateralit për aranxhimet për blerje dhe ri-blerje
dhe shërbimet e depozitimit;softuer kompjuterik për dërgesë pa-tela të përmbajtjes; pajisje
komunikimi pa-tela për transmetim elektronik të të dhënave të letrave me vlerë dhe
informatave të ndërlidhura financiare
35 Përpilim dhe sistematizim të të dhënave në databaza kompjuterike; përpilime të
statistikave; reklamime; menaxhim të biznesit dhe shërbime konsulence; administrim
biznesi; funksione të zyrës; agjentë të publicitetit; shërbime të agjencive reklamuese;
ofrime të informatave tregtare dhe biznesore, hetime biznesore, informata statistikore
tregtare, deklarata biznesore për media, informata tregtare, hulumtime të tregut dhe analiza
në fushën e analizimit të kompanive dhe informata të profilit si dhe parashikime
ekonomike; ofrime të informatave tregtare dhe biznesore, hetime të biznesit, informata
tregtare si dhe hulumtime të tregut në fushën e stoqeve, hipotekave dhe instrumenteve tjera
financiare; shërbime reklamime, gjegjësisht përgatitje dhe vendosje të reklamimeve për
tjerët; përpilime, ofrime të statistikave biznesore dhe informatave tregtare; përpilime të
informatave financiare, për letrat me vlerë, për treghet e bursave, tregtinë dhe kuotat, vlerën
indeksore dhe informata tjera të tregut; përpilime dhe ofrime të statistikave ekonomike,
informatave ekonomike; përpilime të informatave të këmbimit të stoqeve me letra me vlerë;
hulumtime të tregut dhe analiza të tregut; administrim të tregtisë me stoqe të letrave me
vlerë në aksionet dhe letrave tjera financiare me vlerë; reklamime dhe shërbime publiciteti
për promovimin e tregtisë me aksione dhe letra tjera financiare me vlerë; përpilime të të
dhënave në fushën e investimit, gjegjësisht tregtisë, kuotave, ekzekutimit të urdhërave,
indeksimit të vlerave dhe informatave tjera të tregut të stoqeve me letra me vlerë; përpilime
të të dhënave për matjen e përformancës së tregjeve financiare; procesime elektronike të
urdhërave për tjerët; ofrime dhe përditësime të indeksit financiar të vlerave të letrave me
vlerë dhe klasifikimit, analizimit dhe reportimit të tyre, shërbime të informatave dhe
hulumtimit për tjerët, në lidhje me aksionet e kompanive, strukturën e aksionarëve të tyre,
vlerës së aksioneve si dhe informatave tjera për tregti, kjo në veçanti për qëllime të
analizimit të riskut, llogaritjes së riskut si dhe vlerësimit të riskut; përpilime të informatave
tregtare, të kuoateve, ekzekutimit të urdhërave, vlerës së indeksit si dhe informatave tjera
lidhur me bursën; përpilime të informatave financiare, të letrave me vlerë, tregut të
aksioneve, tregtisë dhe kuotave, vlerës së indeksit dhe informatave tjera të tregut; përpilim,
llogaritje, përditësim dhe menaxhim të treguesve në lidhje me letrat me vlerë zyrtarisht të
kuotuara; përpilim të informatave lidhur me tregtinë, kuotat, ekzekutimin e urdhërave,
12
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vlerën e indeksit dhe informatat tjera lidhur me tregun e aksioneve; përpilim, llogaritje,
validim, ruajtje të informatave financiare për palët e treta, në veçanti lidhur me nivelet e
indeksit si dhe produktet themelore financiare, poashtu për qëllime të analizimit të riskut,
llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe tregtisë me letra
me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë; përpilim të të dhënave dhe pakove të të dhënave,
në veçanti të dhënave që i përbëjnë indekset për llogaritjen dhe përbërjen e treguesve, në
veçanti treguesve të bursës për palët e treta, poashtu për qëllime të analizimit të riskut,
llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare si dhe për tregtimin e
letrave me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë; shpërndarje (telekomunikim) të
informatave tregtare
36 Sigurime; punë monetare; punë të patundshmërive; punë financiare, në veçanti
shërbime të tregut të bursës, të një tregu elektronik të këmbimit dhe të një platforme OTC
tregtuese; shërbime bankare dhe të brokerimit financiar dhe/ose letrave me vlerë; shërbime
të shtëpive të pastrimeve financiare; shërbime të kuotimit të tregut të aksioneve; vlerësimin,
dhe llogaritjen e treguesve në lidhje me letrat me vlerë, mundësitë dhe kontratat e
ardhshme; shërbime informimi lidhur me shërbimet e tregut të aksioneve dhe shërbimet
financiare në internet; punë financiare, gjegjësisht ndërmarrje e një këmbimi elektronik të
derivativëve dhe platforme elektronime të tregtimit për qëllime të këmbimit të produkteve
financiare; shërbime të informatave të tregut elektronik të aksioneve; shërbime të depozimit
qendror të letrave me vlerë; shërbime financiare, gjegjësisht ofrime të informatave përmes
internetit apo databazave kompjuterike në fushën e financave dhe tregut të aksioneve; punë
financiare, gjegjësisht rregullime dhe shërbime të ruajtjes për tregtimin e të drejtave të
emetimit; ofrime të informatave financiare; ofrime të shërbimeve të këmbimit lidhur me
aksionet, letrat me vlerë, mallrat, të ardhmet, mundësitë dhe instrumentet tjera financiare;
organizim dhe funksionim të tregjeve të këmbimit për shërbime financiare dhe instrumente
financiare si dhe investime; shërbime bankare; ofrime të informatave online lidhur me
financat, bizneset, stoqet, mallrat, të ardhmet dhe mundësitë; shërbime brokerimi në fushën
e stoqeve, hipotekave, fondeve të përbashkëta dhe instrumenteve të borgjit; kuotime të
çmimeve për stoqet, hipotekat, fondet e përbashkëta, mallrat dhe instrumentet e tjera
financiare; analiza financiare dhe shërbime konsulence; ofrime të deklaratave të fitimeve,
përllogaritje dhe udhëzime, dhe analiza të prezantimeve dhe rekomandimeve në fushën e
stoqeve, hipotekave dhe instrumenteve tjera financiare; ofrime të informatave statistiore
dhe deklarata për media në fushën e stoqeve, hipotekave dhe instrumenteve tjera financiare;
organizime të bursave dhe shërbimet lidhur me tregjet e aksioneve; shërbime elektronike të
këmbimit të bursës, gjegjësisht ofrime të shërbimeve për tjerët që përfshijnë ekzekutime
automatike të transaksioneve përmes mjeteve elektronike dhe mundësive të dyfishta të një
tregut të ankandit në një skenë fizike të këmbimit; shërbime të ofrimit të informatave
financiare dhe letrave me vlerë për tjerët përmes një rrjeti kompjuterik global; ofrime të
informatave lidhur me tregjet e bursave; ofrime të letrave vlerë financiare, bursës, tregtisë
dhe kuotave financiare, indeksit financiar dhe informatave tjera të tregut financiar; kuotime
të çmimeve të këmbimit të letrave me vlerë; ofrime të informatave të tregut të
bursës/letrave me vlerë nga një databazë kompjuterike online; organizime të bursave online
për përfitim të tregtisë së bursave dhe letrave tjera me vlerë të financave; ofrime të
këmbimeve financiare për tjerët për qëllime të tregtisë me letra me vlerë dhe instrumeve
tjera financiare përmes kompjuterit, internetit, online dhe kanaleve tjera elektronike; ofrime
të treguesve financiar të letrave të caktuara me vlerë për të u mundësuar konsumatorëve që
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të vlerësojnë investimet dhe trendet në tregun e letrave me vlerë; shërbime të bursave
elektronike, gjegjësisht shërbime të ofrimit për tjerët që përfshijnë ekzekutime automatike
të transaksioneve përmes mënyrave elektronike dhe mundësive të dyfishta të një tregu të
ankandeve në një skenë fizike të këmbimit; shërbime të ofrimit të informatave financiare
dhe të letrave me vlerë për tjerët përmes një rrjeti global kompjuterik; ofrime të
informatave lidhur me tregun e bursës; shërbime të bursave; ofrime të informatave
financiare, të letrave me vlerë, bursës, tregtisë dhe kuotimit, vlerës së indeksit dhe
informata të tjera tregu; sigurime të kuotimeve të këmbimit të fondeve të stoqeve; shërbime
të ekzekutimit fondeve tregtare; ndërmjetësim në lidhje me tregtimin e aksioneve dhe
fondeve tjera financiare; organizime dhe funksionime të tregjeve të këmbimit të fondeve në
aksione dhe fonde tjera financiare; ndërmarrje të këmbimeve të fondeve duke përfshirë
mundësitë e një tregu me ankand të dyfishtë në një skenë fizike të këmbimit dhe mundësitë
e ekzekutimit automatik të transaksioneve përmes mënyrave elektronike; ofrime të
informatave të tregut të bursave; ofrime të informatave financiare për palët e treta, në
veçanti në lidhje me nivelet e indekseve dhe si produkte financiare themelore, poashtu për
qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve
financiare dhe të tregtisë me letra me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë; ofrime të të
dhënave dhe pakove me të dhëna, në veçanti të dhënave themelore të indekseve për
llogaritje dhe përbërje të treguesve, në veçanti tregues të bursës për palët e treta, poashtu
për qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të
investimeve financiare dhe tregtimin e fondeve dhe për qëllime të vetë tregtisë; ofrime të
analizave në fushën e bursave, hipotekave dhe instrumenteve tjera financiare; ofrime të
statistikave të fondeve; ofrime të informatave të këmbimit të fondeve me stoqe; analiza në
fushën e investimeve, gjegjësisht tregtisë, kuotimit, ekzekutimit të urdhrave, vlerës së
indekseve dhe informatave tjera të tregut të fondeve; analizime të të dhënave për matjen e
performancës së tregjeve financiare
38 Transmetime elektronike të fondeve dhe informatave financiare përmes shërbimeve të
lidhjeve kompjuterike, gjegjësisht komunikime dhe udhëzime të informatave tregtare që
përfshinë urdhërat, shërbimet e hyrjes dhe ekzekutimit, tek tjerët përmes një rrjeti global
kompjuterik; ofrime të qasjes në databaza kompjuterike, rrjete kompjuterike dhe internet;
telekomunikime; shërbime telekomunikimi, gjegjësisht pranim, ruajtje të përkohshme dhe
transferim të informatave dhe të dhënave përmes kanaleve elektronike; dhënie me qira të
kohës së qasjes në databaza kompjuterizuara, rrjete kompjuterike dhe internet; mundësime
të qasjes në kompjuterë, internet, online dhe kanale tjera elektronike për tregtime me fonde
dhe fonde tjera financiare; shpërndarje (telekomunikime) të statistikave; shpërndarje të
stastikave biznesore dhe të fondeve, dhe informatave tregtare; shpërndarje të informatave
tregtare, kuotimit, ekzekutimit të urdhërave, vlerës së indekseve dhe informatave tjera
lidhur me tregun e bursës; shpërndarje të informatave të fondeve financiare, të bursave, të
tregtisë financiare dhe kuotave, vlerës së indekseve financiare dhe informatave tjera të
tregut financiar; shpërndarje të informatave financiare, të fondeve, bursave, tregtisë dhe
kuotave, vlerës së indekseve dhe informata tjera të tregut; ofrime të qasjes në databaza të
integruara dhe lista të ofertave, ofertimeve dhe vlerave të kuotave dhe informata financiare
lidhur me fondet; shpërndarje të informatave të tregtimit, kuotave, ekzekutimit të
urdhërave, vlerës së indekseve dhe informatave tjera lidhur me tregun e fondeve;
shpërndarje të informatave financiare për palët e treta, në veçanti në lidhje me nivelet e
indekseve dhe si produkte themelore financiare, poashtu për qëllime të analizimit të riskut,
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llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe për tregtimin e
letrave me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtimit; shpërndarje të të dhënave dhe pakove me
të dhëna, në veçanti të dhënat e përbërjes së indekseve për llogaritjen dhe përbërjën e
treguesve, në veçanti treguesit e stoqeve për palët e treta, poashtu për qëllime të analizimit
të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe për
tregtimin e fondeve dhe për qëllime të vetë tregtimit

(210) KS/M/ 2017/62
(220) 27/01/2017
(300) 15699911 28/07/2016 EU
(731) COTECNICA, S.C.C.L.
Carretera Nacional II, Km. 494,50
25250 Bellpuig (LLEIDA), ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) OWNAT

(511) 31 Ushqim përtypës për kafshë; ushqim formula për kafshë; ushqim për kafshë
shtëpiake në formë të përtypjes; forcimin e foragjereve të kafshëve; zëvendësues qumshti
për përdorim si shtojcë ushqimore për kafshë.
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(540) MII

(511) 9 Programe kompjuterike për procesimin dhe shpërndarjen e informatave në fushën e
shërbimeve të bursës së këmbimeve; kompjuterë, softuer kompjuteri për kuotimin e
çmimeve të bursës, ofrime të informatave financiare, ofrime të shërbimeve të këmbimeve
lidhur me aksione, fonde, mallra, të ardhmet dhe mundësitë, organizimi dhe funksionimi i
tregjeve të këmbimeve për shërbime financiare dhe instrumente financiare; bartës të të
dhënave dixhital dhe jo dixhital të para-incizuar që përfshijnë informata mbi fondet
financiare; programe kompjuterike dhe softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me
shërbimet e këmbimit të fondeve të letrave me vlerë; publikime elektronike që mund të
shkarkohen, gjegjësisht revista në fushën e bursës dhe shërbime financiare
35 Përpilim dhe sistematizim të të dhënave në databaza kompjuterike në fushën e bursës
dhe shërbimeve financiare; përpilime të statistikave në fushën e bursës dhe shërbimeve
financiare; menaxhim të biznesit në fushën e bursës dhe shërbimeve financiare; ofrime të
informatave tregtare dhe biznesore, hetime biznesore, informata statistikore tregtare,
deklarata biznesore për media, informata tregtare, hulumtime të tregut dhe analiza në
fushën e analizimit të kompanive dhe informata të profilit si dhe parashikime ekonomike;
ofrime të informatave tregtare dhe biznesore, hetime të biznesit, informata tregtare si dhe
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hulumtime të tregut në fushën e stoqeve, hipotekave dhe instrumenteve tjera financiare;
administrim të tregtisë me këmbime të stoqeve të aksioneve dhe fondeve tjera financiare;
reklamime dhe shërbime publicitare për të promovuar tregtinë me aksione dhe fonde tjera
financiare; përpilime të të dhënave në fushën e investimit, gjegjësisht tregtisë, kuotave,
ekzekutimit të urdhërave, indeksimit të vlerave dhe informatave tjera të tregut të stoqeve
me letra me vlerë; përpilime të të dhënave për matjen e përformancës së tregjeve financiare;
procesime elektronike të urdhërave për tjerët në fushën e këmbimit me fonde dhe
shërbimeve financiare; ofrime dhe përditësime të indeksit financiar të vlerave të letrave me
vlerë dhe klasifikimit, analizimit dhe raportimit të tyre, shërbime të informatave dhe
hulumtimit për tjerët, në lidhje me aksionet e kompanive, strukturën e aksionarëve të tyre,
vlerës së aksioneve si dhe informatave tjera për tregti, kjo në veçanti për qëllime të
analizimit të riskut, llogaritjes së riskut si dhe vlerësimit të riskut; përpilim, llogaritje,
validim, ruajtje të informatave financiare për palët e treta, në veçanti lidhur me nivelet e
indeksit si dhe produktet themelore financiare, poashtu për qëllime të analizimit të riskut,
llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe tregtisë me letra
me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë; përpilim të të dhënave dhe pakove të të dhënave,
në veçanti të dhënave që i përbëjnë indekset për llogaritjen dhe përbërjen e treguesve, në
veçanti treguesve të bursës për palët e treta, poashtu për qëllime të analizimit të riskut,
llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare si dhe për tregtimin e
letrave me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë
36 Punë financiare, në veçanti shërbime të tregut të bursës, të një tregu elektronik të
këmbimit dhe të një platforme OTC tregtuese; shërbime të brokerimit financiar dhe/ose
letrave me vlerë; shërbime të shtëpive të pastrimeve financiare; shërbime të kuotimit të
çmimeve të tregut të aksioneve; vlerësimin, dhe llogaritjen e treguesve në lidhje me letrat
me vlerë, mundësitë dhe kontratat e ardhshme; organizim dhe mbajtje të një këmbimi
elektronik të derivativëve dhe platforme elektronike të tregtimit për produkte financiare;
shërbime të informatave të tregut elektronik të aksioneve; shërbime të depozimit qendror të
letrave me vlerë; rregullime dhe shërbime të ruajtjes për tregtimin e të drejtave të emetimit;
ofrime të shërbimeve të këmbimit lidhur me aksionet, letrat me vlerë, mallrat, të ardhmet,
mundësitë dhe instrumentet tjera financiare; organizim dhe funksionim të tregjeve të
këmbimit për shërbime financiare dhe instrumente financiare si dhe investime; ofrime
online të informatave lidhur me stoqet, mallrat, kontratat e ardhshme dhe mundësitë;
kuotime të çmimeve të stoqeve, fondeve, fondeve të përbashkëta, mallrave dhe
instrumenteve tjera financiare; ofrime të informatave statistikore dhe deklaratave për media
në fushën e stoqeve, fondeve dhe instrumenteve tjera financiare; ndërmarrke e një këmbimi
të letrave me vlerë dhe shërbimet të lidhura me tregun e stoqeve; ofrime të informatave
financiare për palët e treta, në veçanti në lidhje me nivelet e themelore të indekseve
financiare për produktet financiare, poashtu për qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së
riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe tregtimin e fondeve dhe për
qëllime të vetë tregtisë; ofrime të të dhënave dhe pakove me të dhëna, në veçanti të
dhënave themelore të indekseve për llogaritje dhe përbërje të treguesve, në veçanti tregues
të bursës për palët e treta, poashtu për qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së riskut
dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe tregtimin e fondeve dhe për qëllime të
vetë tregtisë; ofrime të analizave në fushën e bursave, hipotekave dhe instrumenteve tjera
financiare; ofrime të statistikave të fondeve; ofrime të informatave të këmbimit të fondeve
me stoqe; analiza në fushën e investimeve, gjegjësisht tregtisë, kuotimit, ekzekutimit të
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urdhrave, vlerës së indekseve dhe informatave tjera të tregut të fondeve; analizime të të
dhënave për matjen e performancës së tregjeve financiare
38 Transmetime elektronike të fondeve dhe informatave financiare përmes shërbimeve të
lidhjeve kompjuterike, gjegjësisht komunikime dhe udhëzime të informatave tregtare që
përfshinë urdhërat, shërbimet e hyrjes dhe ekzekutimit, tek tjerët përmes një rrjeti global
kompjuterik; shpërndarje të informatave tregtare, kuotimit, ekzekutimit të urdhërave, vlerës
së indekseve dhe informatave tjera lidhur me tregun e burses; shpërndarje të informatave të
fondeve financiare, të bursave, të tregtisë financiare dhe kuotave, vlerës së indekseve
financiare dhe informatave tjera të tregut financiar; ofrime të qasjes në databaza të
integruara dhe lista të ofertave, ofertimeve dhe vlerave të kuotave dhe informata financiare
lidhur me fondet; shpërndarje të informatave financiare për palët e treta, në veçanti në
lidhje me nivelet e indekseve dhe si produkte themelore financiare, poashtu për qëllime të
analizimit të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare
dhe për tregtimin e letrave me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtimit; shpërndarje të të
dhënave dhe pakove me të dhëna, në veçanti të dhënat e përbërjes së indekseve për
llogaritjen dhe përbërjën e treguesve, në veçanti treguesit e stoqeve për palët e treta,
poashtu për qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të
investimeve financiare dhe për tregtimin e fondeve dhe për qëllime të vetë tregtimit.
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(540) IMIG

(511) 9 Programe kompjuterike për procesimin dhe shpërndarjen e informatave në fushën e
shërbimeve të bursës së këmbimeve; kompjuterë, softuer kompjuteri për kuotimin e
çmimeve të bursës, ofrime të informatave financiare, ofrime të shërbimeve të këmbimeve
lidhur me aksione, fonde, mallra, të ardhmet dhe mundësitë, organizimi dhe funksionimi i
tregjeve të këmbimeve për shërbime financiare dhe instrumente financiare; bartës të të
dhënave dixhital dhe jo dixhital të para-incizuar që përfshijnë informata mbi fondet
financiare; programe kompjuterike dhe softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me
shërbimet e këmbimit të fondeve të letrave me vlerë; publikime elektronike që mund të
shkarkohen, gjegjësisht revista në fushën e bursës dhe shërbime financiare.
35 Përpilim dhe sistematizim të të dhënave në databaza kompjuterike në fushën e bursës
dhe shërbimeve financiare; përpilime të statistikave në fushën e bursës dhe shërbimeve
financiare; menaxhim të biznesit në fushën e bursës dhe shërbimeve financiare; ofrime të
informatave tregtare dhe biznesore, hetime biznesore, informata statistikore tregtare,
deklarata biznesore për media, informata tregtare, hulumtime të tregut dhe analiza në
fushën e analizimit të kompanive dhe informata të profilit si dhe parashikime ekonomike;
ofrime të informatave tregtare dhe biznesore, hetime të biznesit, informata tregtare si dhe
hulumtime të tregut në fushën e stoqeve, hipotekave dhe instrumenteve tjera financiare;
administrim të tregtisë me këmbime të stoqeve të aksioneve dhe fondeve tjera financiare;
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reklamime dhe shërbime publicitare për të promovuar tregtinë me aksione dhe fonde tjera
financiare; përpilime të të dhënave në fushën e investimit, gjegjësisht tregtisë, kuotave,
ekzekutimit të urdhërave, indeksimit të vlerave dhe informatave tjera të tregut të stoqeve
me letra me vlerë; përpilime të të dhënave për matjen e përformancës së tregjeve financiare;
procesime elektronike të urdhërave për tjerët në fushën e këmbimit me fonde dhe
shërbimeve financiare; ofrime dhe përditësime të indeksit financiar të vlerave të letrave me
vlerë dhe klasifikimit, analizimit dhe raportimit të tyre, shërbime të informatave dhe
hulumtimit për tjerët, në lidhje me aksionet e kompanive, strukturën e aksionarëve të tyre,
vlerës së aksioneve si dhe informatave tjera për tregti, kjo në veçanti për qëllime të
analizimit të riskut, llogaritjes së riskut si dhe vlerësimit të riskut; përpilim, llogaritje,
validim, ruajtje të informatave financiare për palët e treta, në veçanti lidhur me nivelet e
indeksit si dhe produktet themelore financiare, poashtu për qëllime të analizimit të riskut,
llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe tregtisë me letra
me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë; përpilim të të dhënave dhe pakove të të dhënave,
në veçanti të dhënave që i përbëjnë indekset për llogaritjen dhe përbërjen e treguesve, në
veçanti treguesve të bursës për palët e treta, poashtu për qëllime të analizimit të riskut,
llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare si dhe për tregtimin e
letrave me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtisë.
36 Punë financiare, në veçanti shërbime të tregut të bursës, të një tregu elektronik të
këmbimit dhe të një platforme OTC tregtuese; shërbime të brokerimit financiar dhe/ose
letrave me vlerë; shërbime të shtëpive të pastrimeve financiare; shërbime të kuotimit të
çmimeve të tregut të aksioneve; vlerësimin, dhe llogaritjen e treguesve në lidhje me letrat
me vlerë, mundësitë dhe kontratat e ardhshme; organizim dhe mbajtje të një këmbimi
elektronik të derivativëve dhe platforme elektronike të tregtimit për produkte financiare;
shërbime të informatave të tregut elektronik të aksioneve; shërbime të depozimit qendror të
letrave me vlerë; rregullime dhe shërbime të ruajtjes për tregtimin e të drejtave të emetimit;
ofrime të shërbimeve të këmbimit lidhur me aksionet, letrat me vlerë, mallrat, të ardhmet,
mundësitë dhe instrumentet tjera financiare; organizim dhe funksionim të tregjeve të
këmbimit për shërbime financiare dhe instrumente financiare si dhe investime; ofrime
online të informatave lidhur me stoqet, mallrat, kontratat e ardhshme dhe mundësitë;
kuotime të çmimeve të stoqeve, fondeve, fondeve të përbashkëta, mallrave dhe
instrumenteve tjera financiare; ofrime të informatave statistikore dhe deklaratave për media
në fushën e stoqeve, fondeve dhe instrumenteve tjera financiare; ndërmarrke e një këmbimi
të letrave me vlerë dhe shërbimet të lidhura me tregun e stoqeve; ofrime të informatave
financiare për palët e treta, në veçanti në lidhje me nivelet e themelore të indekseve
financiare për produktet financiare, poashtu për qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së
riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe tregtimin e fondeve dhe për
qëllime të vetë tregtisë; ofrime të të dhënave dhe pakove me të dhëna, në veçanti të
dhënave themelore të indekseve për llogaritje dhe përbërje të treguesve, në veçanti tregues
të bursës për palët e treta, poashtu për qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së riskut
dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare dhe tregtimin e fondeve dhe për qëllime të
vetë tregtisë; ofrime të analizave në fushën e bursave, hipotekave dhe instrumenteve tjera
financiare; ofrime të statistikave të fondeve; ofrime të informatave të këmbimit të fondeve
me stoqe; analiza në fushën e investimeve, gjegjësisht tregtisë, kuotimit, ekzekutimit të
urdhrave, vlerës së indekseve dhe informatave tjera të tregut të fondeve; analizime të të
dhënave për matjen e performancës së tregjeve financiare.
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38 Transmetime elektronike të fondeve dhe informatave financiare përmes shërbimeve të
lidhjeve kompjuterike, gjegjësisht komunikime dhe udhëzime të informatave tregtare që
përfshinë urdhërat, shërbimet e hyrjes dhe ekzekutimit, tek tjerët përmes një rrjeti global
kompjuterik; shpërndarje të informatave tregtare, kuotimit, ekzekutimit të urdhërave, vlerës
së indekseve dhe informatave tjera lidhur me tregun e burses; shpërndarje të informatave të
fondeve financiare, të bursave, të tregtisë financiare dhe kuotave, vlerës së indekseve
financiare dhe informatave tjera të tregut financiar; ofrime të qasjes në databaza të
integruara dhe lista të ofertave, ofertimeve dhe vlerave të kuotave dhe informata financiare
lidhur me fondet; shpërndarje të informatave financiare për palët e treta, në veçanti në
lidhje me nivelet e indekseve dhe si produkte themelore financiare, poashtu për qëllime të
analizimit të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të investimeve financiare
dhe për tregtimin e letrave me vlerë dhe për qëllime të vetë tregtimit; shpërndarje të të
dhënave dhe pakove me të dhëna, në veçanti të dhënat e përbërjes së indekseve për
llogaritjen dhe përbërjën e treguesve, në veçanti treguesit e stoqeve për palët e treta,
poashtu për qëllime të analizimit të riskut, llogaritjes së riskut dhe vlerësimit të riskut të
investimeve financiare dhe për tregtimin e fondeve dhe për qëllime të vetë tregtimit.

(210) KS/M/ 2017/111
(220) 08/02/2017
(731) “BIBITA” SH.P.K
Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS
(591) Kaltërt, kuqe, gjelbërt, bardhë, zezë
(740) Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK
Pejë

(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.
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(210) KS/M/ 2017/129
(220) 09/02/2017
(300) 87/304,106 17/01/2017 US
(731) Hauptstrasse 19 DE 87770
Oberschönegg No. 6 Chuangye Road,
Shangdi Information Industry Base,
Haidian District, 100085 Beijing, CN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) LENOVO LEGION

(511) 9 Kompjuter personal; kompjuter desktop; kompjuter të gjitha në një (all-in-one PC);
kompjuter bllok shënimesh (notebook pc); kompjuter portativ (laptop); monitorë për
kompjuter; pajisje për kompjuter, përkatësisht kufje, mi (mouse), shtroja për mi (mouse
pads), tastierë; mjete dhe pajisje për lozjen e lojërave kompjuterike, përkatësisht kompjuter
portativ (laptop) për lozjen e lojërave, kompjuter kubik (Cube) për lozjen e lojërave,
kompjuter kullë (Tower) për lozjen e lojërave, tastierë për lozjen e lojërave, kontrollë për
lozjen e lojërave, mi lojtari (gaming mouse) dhe kufje për lojtarë (gaming headset).

(210) KS/M/ 2017/131
(220) 10/02/2017
(731) Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli 1,
22070 Grandate CO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 10 Instrumente dhe aparate mjekësore - medicinale, posaçërisht shiringa
hypodermatik – shiringë për injektim; shiringa për një përdorim; gjilpëra për injektim;
gjilpëra dhe gjilpëra për shiringa për një përdorim; katetera; shiringa për qëllime mjekësore;
penë gjilpëra për përdorim mjekësorë

(210) KS/M/ 2017/132
(220) 10/02/2017
(731) Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli 1,
22070 Grandate CO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 10 Instrumente dhe aparate mjekësore - medicinale, posaçërisht shiringa
hypodermatik – shiringë për injektim; shiringa për një përdorim; gjilpëra për injektim;
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gjilpëra dhe gjilpëra për shiringa për një përdorim; katetera; shiringa për qëllime mjekësore;
penë gjilpëra për përdorim mjekësorë

(210) KS/M/ 2017/133
(220) 10/02/2017
(300) 87166456 09/09/2016 US
(731) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan, 02-01 New Tech Park,
556741 Singapore, SG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) DIFFERENT IS BETTER

(511) 35 Shërbimet e drejtpërdrejta të shitjes me pakicë përmes rrjetit global kompjuterik
të harduerit kompjuterik, serverëve kompjuterik, softuerit kompjuterik, pjesëve periferike
kompjuterike, elektronikes së konsumit, aparateve telekomunikuese, telefonave mobile,
pajisjeve të dorës dhe pajisjeve elektronike digjitale mobile, pajisje, pjesë periferike dhe
çanta për pajisje të tilla dhe demonstrimi i produkteve të tilla; shërbimet e shitjes me pakicë
të harduerit kompjuterik, serverëve kompjuterik, softuerëve kompjuterik, pjesëve periferike
kompjuterike, elektronikes së konsumit, aparateve telekomunikuese, telefonave mobil,
pajisjeve të dorës dhe pajisjeve elektronike digjitale mobile, pajisjeve, pjesëve periferike
dhe çantave për pajisje të tilla dhe demonstrimi i produkteve të tilla; shkarkimi në mënyrën
kompjuterike i të dhënave të tekstit digjital, të dhënave, fotografive, audio dhe video
punimeve

(210) KS/M/ 2017/134
(220) 10/02/2017
(731) SCA Hygiene Products AB
SE-405 03 GÖTEBORG, SE
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) ESSITY

(511) 3 Preparate zbardhuese; substanca për përdorim në lavenderi; detergjente; preparate
pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht
krema, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier, krema zinku,
substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni; produkte parfumerike, vajra
esenciale; vajra për dush; shampone dhe kondicionerë; xhel flokësh; losione për pas rroje;
pasta për dhëmbë; deodorante; letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për pastrim,
sanitari dhe qëllime kozmetike; mbushje pambuku; shkopinjë pambuku
5 Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike për
qëllime pastrimi dhe sanitare; vata ushqyese per gjokse; pelena për një përdorim; brekë
pelenash; astare; tampone; peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime
sanitare; krema për qëllime farmaceutike; agjensë diagnostifikues për përdorime
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farmaceutike; komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për
plagë dhe fasha për plagë; leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse
për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore)“.
9 Softuer kompjuterik në gjitha format që oërmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e
kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit
gjeriatrik; softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit; aparate për
transmetimin e të dhënave; pajisje për ruajtjen e të dhënave; pajisje dhe aksesorë për
procesimin e të dhënave, pajisje komunikimi; sensorë dhe detektorë; softuer për analizimin
e menaxhimit të biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të
dhënave të trafikut dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut; softuer për drejtimin
dhe optimizimin e operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë; softuer për ofrimin e
informatave për konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve,
nivelin e konsumimit dhe stokut; softuer në formë të aplikacioneve; sisteme kompjuterike
për kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit
dhe instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve,
oturakëve (instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të
aparateve furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër
tualeti, kontejnerëve me aerosol
10 Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë)
trikotazhi; çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë
mbështetëse; shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike; paftë metalike për
allçi për qëllime kirurgjike; artikuj ortopedie; materiale mbushëse për qëllime ortopedike
(të përfshira në këtë klasë
16 Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka
pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara; fshirëse nga celuloza; peshqirë
letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga letra;
dorëza pastrimi të bëra nga letra; torba dhe qese nga letra dhe plastika; mbulesa mbrojtëse
të bëra nga letra; mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa plastike; grykësje; lecka
letre për tavolina
20 Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga
letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra; paketime të
bëra nga letra apo plastika; mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për
largimin e yndyrës, detergjentit
21 Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të
lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të
tualetit; kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi; pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës
si dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).
24 Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera; çarçafë krevati dhe
tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër; mbulesa krevati dhe
tavoline, çarçaf
35 Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online apo
interneti; shpërndarje të mostrave; sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave
38 Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet
lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik; ofrime të qasjes
në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informatave
41 Edukim; shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe
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kujdesin gjeriatrik; aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin
personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik
42 Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës
përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike,
sanitare dhe kozmetike; konsulencë për sigurimin e cilësisë; këshilla dhe analiza lidhur me
përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve,
niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut

(210) KS/M/ 2017/135
(220) 10/02/2017
(731) Amazon Europe Core S.à r.l.
5, Rue Plaetis, L-2338, LU
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) FIRE

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, fotografikë, kinematografikë, optikë, peshues,
matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta
për përçimin, ndryshimin, transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollin e
elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;
transportues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi; kompakt disqe, DVD dhe media të
tjera regjistrimi dixhital; pajisje përpunimi të dhënash, kompjutera; programe kompjuterike;
pajisje elektronike portative dhe dore për transmetimin, ruajtjen, manipulimin, regjistrimin
dhe rishikimin e teksteve, imazheve, audiove, vidiove dhe të dhënave, përfshirë nëpërmjet
rrjeteve globale kompjuterike, rrjeteve pa tel dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike dhe
pjesë elektronike dhe mekanike dhe pajisje për to; kompjutera; kompjutera tabletë, lexues
elektronikë librash, lexues audio dhe video, pajisje kompjuterike periferike; aksesorë
pajisjesh elektronike kompjuteri dhe portativi dhe dore, domethënë, monitorë, ekrane,
tastiera, mouse, tela, kabllo, modemë, printera, fole disqesh, adaptorë, karta përshtatëse,
lidhës kabllor, lidhës fishë, lidhës të energjisë elektrike, stacione ushqimi (docking
stations), përfshirë stacione ushqimi elektronike, kufje dhe kufje kaskë dhe kabllo; stacione
karikimi, karikues baterish; bateri; karta memorie dhe lexues kartash memorie; altoparlantë,
mikrofona, dhe kaska dëgjimi; këllufa, mbulesa, dhe mbajtëse për pajisje elektronike dhe
kompjutera portativë dhe dore; pajisje për ekranizimin e materialeve të botuara në mënyrë
elektronike, në natyrën e librave, periodikëve, gazetave, revistave, prezantimeve
multimediale, programeve televizive dhe filmave; kufje dhe kufje kaskë; programe
sinkronizimi të dhënash, dhe programe mjetesh zhvillimi të aplikimeve për kompjuter
personal dhe dore; programe kompjuterike për krijimin, shkarkimin, transmetimin,
shpërndarjen e marrjen, redaktimin, nxjerrjen, kodimin, çkodimin, shfaqen, manipulimin,
dhe transferimin e përmbajtjve, teksteve, veprave vizuale, veprave audio, veprave
audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, fotografive, dokumententeve dhe punimeve
elektronike, grafikëve, imazheve dhe publikimeve elektronike nëpërmjet pajisjeve portative
elektronike dhe kompjuterave; përmbajtje audio dhe audiovizuele të para-regjistruara dhe të
shkarkueshme, informacione, dhe komente; libra elektronike të shkarkueshëm, revista,
periodikë, gazeta, dhe publikime të tjera; programe menaxhimi për baza të dhënash; softe
për njohjen e gërmave; softe për njohjen e zërit; softe për mesazhe dhe postë elektronike;
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programe kompjuterike për akses, për të konsultuar dhe kërkuar në baza të dhënash online;
tabela elektronike afishimi; softe sinkronizimi të dhënash; softe zhvillimi për aplikime;
programe aparatesh për lojëra video për publikun; qarqe elektronike, disqe magnetike,
disqe optike, disqe optike magnetike, kaseta magnetike, karta ROM, fishekë ROM, CDROM, dhe DVD-ROM që ruajnë programe për aparate lojërash video për publikun; qarqe
elektronike, disqe magnetike, disqe optike, disqe optike magnetike, shirita magnetike, karta
ROM, fishekë ROM, dhe programe kompjuterike të shkarkueshme CD-ROM, DVD-ROM;
programe lojërash për kompjutera; programe kompjuterike; qarqe elektronike, disqe
magnetike, disqe optike, disqe optike magnetike, kaseta magnetike, karta ROM, fishekë
ROM, CD-ROM, DVD-ROM dhe mbajtës stokimi për ruajtjen e programe kompjuterike;
kompjutera portativë; monitorë për kompjutera; telekomanda për kompjutera; terminalë
portativë për të shfaqur botime elektronike; miushë [pajisje përpunimi të dhënash]; printera
për përdorim me kompjutera; pajisje kompjuterike periferike; monitorë [pajisje
kompjuterike]; skanera [pajisje përpunimi të dhënash]; stilolapsa elektronike [njësi vizuale
ekranizimi]; axhenda elektronike; karta memorie flash; module memorie; disqe optike
[bosh], disqe magnetike [bosh], kompakt disqe [bosh], dhe karta magnetike [bosh]; lexues
DVD; regjistrues DVD; telekomanda për regjistrues dhe lexues DVD; telekomanda për
regjistrues dhe lexues disqesh video; telekomanda për pajisje regjistrimi; lexues dixhital
audio; regjistrues audio; lexues dixhital video; aparate portative për regjistrimin dhe
riprodhimin e muzikës; aparate portative për regjistrime dhe riprodhime video; aparate të
tjera për regjistrime dhe riprodhime video; monitorë për televizorë; marës televiziv
[televizorë] dhe transmetues televiziv; telekomanda për marës televiziv [televizorë];
telekomanda për radio; aparate dhe makina telekomunikacioni; kompakt disqe të
regjistruar; disqe fonografike; metronome; qarqe elektronike dhe CD-ROM regjistruar me
programe automatike performance për instrumente elektronike muzikorë; dosje muzikore të
shkarkueshme; filma kinematografike të ekspozuar; filma diapozitivë të ekspozuar; suporte
për filma diapozitivë; dosje imazhi të shkarkueshme; disqe video dhe video kaseta të
regjistruara; publikime elektronike; kamera; makina dhe aparate fotografike; makina dhe
aparate kinematografike; makina dhe aparate optike; bateri dhe pila; bateri të karikueshme;
adaptorë AC për aparate lojrash video për publikun; kufje për aparate lojrash video për
publikun; mikrofona për aparate lojrash video për publikun; monitorë për aparate lojrash
video për publikun; karta memorie për aparate lojrash video për publikun; monitorë për
makina lojrash video arkadë; filma mbrojtës për ekrane me kristal të lëngët për aparate
lojërash portative me ekrane me kristal të lëngët; aparate arkivimi dhe vizualizimi për zërin
dhe imazhin, aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të zërit ose imazhit; harde dhe
softe për aparatet e sipërpërmendura; regjistrime të dhënash, përfshirë audio, video, imazhe
fikse dhe lëvizëse dhe tekste; programe kompjuterike, përfshirë softe për përdorim në
shkarkimin, ruajtjen, riprodhimin dhe organizimin e audiove, videove, imazheve fikse dhe
të lëvizishme dhe të të dhënave; publikime elektronike të shkarkueshme; programe dhe
pajisje kompjuterike, elektronike dhe lojrash video; aparate dhe instrumenta mësimore dhe
mësimore elektronike; transmetues dhe marrës sinjalesh televizive dhe radio; televizorë
(TV); tuner televizori; kontrollues lojërash; dekoder; marrës dhe transmetues televiziv;
kontrollues elektronik; kontrollues elektronik për të komunikuar informacione të ndjeshme,
pra, tinguj dhe dridhje që janë të perceptueshme për përdoruesit; njësi telekomande
interaktive të ndjeshme ndaj lëvizjeve; telekomanda për lojra video; pajisje elektronike
portative dhe dore për lojra video; lojra video; harde, softe kompjuterike dhe periferike për
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programim interaktiv, të personalizuar të televizorit (TV) dhe për përdorim në gjenerimin,
shfaqen dhe manipulimin e mediave vizuale, imazheve grafike, teksteve, fotografive,
ilustrimeve, animacionit dixhital, videoklipeve, pamjeve filmike dhe të dhënave audio dhe
për rrjetet sociale; kontrollues pa tel për monitorimin dhe kontrollin e funksionimit të
pajisjeve të tjera elektronike; telekomanda; doreza (joysticks); ekrane kompjuteri me
prekje; makina lojrash video të pajisura me një funksion kamera përshtatur për përdorim
me ekran ose monitor të jashtëm afishimi; makina lojrash video përshtatur për përdorim me
ekran ose monitor të jashtëm afishimi; vepra audio të shkarkueshme, vepra vizuale, vepra
audiovizuale dhe publikime elektronike; programe kompjuterike për përdorim në pajisje
elektronike, përkatësisht kit zhvillimi programesh kompjuterike që përbëhet nga mjete të
zhvillimit të programeve kompjuterike për zhvillimin e përmbajtjes dhe ofrimit të
shërbimeve nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, rrjeteve pa tel dhe rrjeteve të
komunikimeve elektronike; programe kompjuterike të personalizuara, programe interaktive
televizive dhe manuale shoqëruese të shpërndara me to; programe kompjuterike për
përdorim në gjenerimin, shfaqen dhe manipulimin e mediave vizuale, imazheve grafike,
fotografive, ilustrimeve, animacionit dixhital, videoklipeve, pamjeve filmike dhe të
dhënave audio; programe kompjuterike të zhvillimit të aplikimeve; programe kompjuterike
për formatimin dhe konvertimin e përmbajtjeve, teksteve, veprave vizuale, veprave audio,
veprave audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe veprave
elektronike në një format të pajtueshëm me kompjutera dhe pajisje portative elektronike;
programe kompjuterike që i lejojnë përdorusit të shkarkojë përmbajtje, tekste, vepra
vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, dosje, dokumente dhe
vepra elektronike në një kompjuter ose në pajisje të tjera elektronike portative, kompjutera
dhe lojra elektronike, softe dhe makina përshtatur për përdorim me ekran ose monitor të
jashtëm; softe të shkarkueshëm në natyrën e një aplikimi pa tel për kompjutera ose pajisje
të tjera elektronike portative; telekomanda për kompjutera dhe pajisje elektronike portative
dhe dore; softe për përdorim në lidhje me publikime elektronike; mjet soft në natyrën e një
udhëzuesi eksplorimi, publikimi/libri; programe kompjuterike për kërkimin, gjetjen,
hartimin, indeksimin, korelimin, navigimin, përftimin, shkarkimin, marjen, kodimin,
çkodimin, leximin, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, e të dhënave, imazheve, grafikëve,
audiove dhe videove në një rrjet kompjuterik global; softe navigimi në internet; kompjutera
portativë dhe pajisje komunikimi pa tel; softe kompjuteri dhe pajisjesh pa tel për rritjen e
aftësisë ngarkuese dhe shkarkuese për kompjutera, kompjutera pa tel, dhe pajisje
komunikimi pa tel; programe kompjuterike që bëjnë të mundur shkarkimin e përmbajtjeve,
teksteve, veprave vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, veprave letrare, të të
dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe veprave elektronike në një kompjuter ose pajisje të
tjera elektronike portative, softe lojrash elektronike dhe kompjuterike, softe botimi; vepra
audio, vepra vizuale, vepra audiovizuale dhe publikime elektronike libra, revista, gazeta,
periodikë, gazeta tematike, udhëzues, kuice, teste, dhe manuale mbi tema të ndryshme,
përfshirë ato me interes për fëmijët; softe të shkarkueshme në natyrën e një aplikimi pa tel
në fushën e edukimit të fëmijëve dhe zhvillimit për zhvillimin e aftësive njohëse,
kompetencave financiare, aftësive të reagimit, lojës me imagjinatë, gjuhës dhe shprehjes
krijuese; lojra video të shkarkueshme, programe dhe aplikime interaktive lojrash për
kompjutera ose pajisje të tjera portative elektronike; programe kompjuterike për
transmetimin, shpërndarjen, marrjen, shkarkimin, difuzionin, shfaqen dhe transferimin e
përmbajtjeve, teksteve, veprave vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, veprave
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letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe veprave elektronike nëpërmjet pajisjeve
portative elektronike dhe kompjuterave dhe rrjeteve globale kompjuterike dhe të
komunikimeve; softe të kontrollit prindëror; konvertorë të standarteve televizive; dekoder
programesh televizive; terminale televizori interaktiv; softe televizori interaktiv; televiziorë
interaktiv të lidhur me internet; dekoder televizori interaktiv i lidhur me internet; programe
kompjuterike për televizorë interaktiv dhe për lojra interaktive, pyetësor dhe puzzle dhe
pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur
38 Telekomunikacione; transmetim elektronik i zërit, të dhënave dhe imazheve nëpërmjet
një rrjeti global komunikimi; shërbime komunikimi për transmetimin, fshehjen, aksesin,
marrjen, shkarkimin, difuzionin, shpërndarjen, shfaqen, formatimin, pasqyrimin dhe
transferimin e teksteve, imazheve, audiove, videove dhe të dhënave me anë të rrjeteve të
telekomunikacionit, rrjeteve të komunikimit pa tel dhe internetit; ofrim forumi në internet;
ofrim aksesi në pajisje ndihmëse ose pajisje elektronike në natyrën e ofrimit të shërbimeve
të lidhjeve të telekomunikacionit për transferimin e imazheve, mesazheve, audiove,
vizualeve, audiovizualeve dhe veprave multimedia midis lexuesve elektronik, të pajisjeve
elektronike dixhitale pa tel dhe dore, pajisjeve portative elektronike, pajisjeve dixhitale
portative, tabletave, apo kompjuterave; difuzionin e materialeve audio, vizuale dhe
audiovizuale nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera kompjuterike ose të komunikimit;
ofrim dhomash bisedimi (chat-it), forumesh në internet dhe komunitetesh online për
transmetimin e fotove, videove, teksteve, të dhënave, imazheve dhe veprash të tjera
elektronike; transmetime podcast; transmetime webcast; ofrim rrjeti online që u mundëson
përdoruesve aksesin dhe ndarjen e përmbajtjeve, teksteve, veprave vizuale, veprave audio,
veprave audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe veprave
elektronike; shërbime ofrimi rrjeti on-line që u mundëson përdoruesve të ndajnë përmbajtje,
fotografi, video, tekste, të dhëna, imazhe dhe vepra të tjera elektronike që kanë të bëjnë me
argëtimin, përfshirë, filma, televizione, veprave audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra,
teatër, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative, aktivitete për kohën e lirë, turne,
arte, valle, ekspozita, udhëzime sportive, klube, radio, komedi, konkurse, vepra pamore;
shërbime ofrimi rrjeti on-line që u mundëson përdoruesve të ndajnë lojra, lodra, festivale,
muzeume, parqe, ngjarje kulturore, koncerte, botime, animacione, aktualitete, modën,
prezantime multimediale, historinë, gjuhën, artin liberal, matematikën, biznesin, shkencën,
teknologjinë, hobin, kulturën, sportin, artin, psikologjinë dhe filozofinë; ofrim aksesi në një
faqe interneti që i jep përdoruesit të kompjuterit mundesinë për të transmetuar, fshehur,
marrë, shkarkuar, difuzuar, transmetuar, shfaqur, formatuar, transferuar dhe ndarë
përmbajtje, tekste, vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna,
dosje, dokumente dhe vepra elektronike; ofrim faqe interneti që i jep përdoruesit të
kompjuterit mundesinë për të transmetuar, fshehur, marrë, shkarkuar, difuzuar, transmetuar,
shfaqur, formatuar, transferuar dhe ndarë foto, video, tekste, të dhëna, imazhe dhe vepra të
tjera elektronike; ofrim portalesh on-line për argëtim në fushën e filmave, televizionit,
veprave audiovizuale, muzikës, veprave audio, librave, teatrit, veprave letrare, ngjarjeve
sportive, aktiviteteve rekreative, aktiviteteve për kohën e lirë, turneve, artit, valleve,
veprave muzikore, ekspozitave, udhëzimeve sportive, klubeve, radios, komedisë,
konkurseve, veprave vizuale, lojrave, lodrave, festivaleve, muzeumeve, parqeve, ngjarjeve
kulturore, koncerteve, botimeve, animacioneve, aktualitetit, shfaqjeve të modës, dhe
prezantimeve multimedia; transmetim programesh; komunikacione dhe telekomunikacione;
transmetim, difuzion, marrje dhe shpërndarje të tjera të audiove, videove, imazheve fikse
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dhe të lëvizshme, teksteve dhe të dhënave qoftë në kohë reale ose jo; shërbime poste
elektronike; shërbime interaktive transmetimi; dhënie me qira të fasiliteteve të transmetimit
radio ose televeiziv; ofrim aksesi dhe tarifim të kohës së aksesit në një bazë të dhënash
kompjuterike; dhënie informacioni dhe shërbime këshilluese në lidhje me çdonjërin prej
shërbimeve të sipërpërmendur; shërbime komunikimi, domethënë transmetim, marrje,
shkarkim, difuzion, transmetim, për tekste, imazhe, audio, video dhe të dhëna nëpërmjet
rrjeteve të telekomunikacionit, rrjeteve të komunikimit pa tel dhe internetit; dhoma
bisedimi (chat-i) online dhe komunitete online për transmetimin e mesazheve midis
përdoruesve të kompjuterave në lidhje me tema të interesit të përgjithshëm; ofrim aksesi
online të direktorive, bazave të të dhënave, faqeve të aktualitetit dhe blogeve, dhe
materialeve të referencës on-line; ofrim aksesi në pajisjet elektronike në natyrën e ofrimit
të shërbimeve të lidhjes së telekomunikacionit për transferimin e imazheve, mesazheve,
audiove, vizualeve, audiovizualeve dhe veprave multimedia midis lexuesve elektronik, të
pajisjeve elektronike dixhitale pa tel dhe dore, pajisjeve pa tel, pajisjeve smart, pajisjeve
portative elektronike, pajisjeve portative dixhitale, tabletave, ose kompjuterave; transmetim
të materialeve audio, vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera
kompjuterike ose të komunikimit; shërbime komunikimi për transmetimin, fshehjen,
aksesin, marrjen, shkarkimin, difuzioninin, transmetimin, shpërndarjen, shfaqen,
formatimin, pasqyrimin dhe transferimin e teksteve, imazheve, audiove, videove dhe të
dhënave me anë të rrjeteve të telekomunikacionit, rrjeteve të komunikimit pa tel dhe
internetit; ofrim forumi në internet, dhoma bisedimi online (chat) dhe komunitete online për
transmetimin e mesazheve midis përdoruesve të kompjuterave; ofrim aksesi në pajisje
ndihmëse apo pajisje elektronike në natyrën e shërbimeve të ofrimit të lidhjes së
telekomunikacionit për transferimin e imazheve, mesazheve, audiove, vizualeve,
audiovizualeve dhe veprave multimedia midis lexuesve elektronik, të pajisjeve pa tel,
pajisjeve smart, pajisjeve portative elektronike, pajisjeve portative dixhitale, tabletave ose
kompjuterave
41 Edukim; ofrim trajnimi; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; botim i librave,
revistave, periodikve, veprave letrare, veprave vizuale, veprave audio, dhe veprave
audiovizuale; ofirm të veprave audio, video dhe audiovizuale të pararegjistruara të
pashkarkueshme nëpërmjet rrjeteve me tel dhe pa tel në një sërë temash me interes të
përgjithshëm; ofrim lojrash kompjuterike on-line dhe tregimesh interaktive on-line; ofrim
në formë elektronike të pashkarkueshme të gazetave dhe blogeve argëtuese, filmave,
televizionit, veprave audiovizuale, muzikës, veprave audio, librave, teatrit, veprave letrare,
ngjarjeve sportive, aktiviteteve rekreative, aktiviteteve për kohën e lirë, turneve, artit,
valleve, veprave muzikore, ekspozitave, udhëzimeve të sportit, klubeve, radios, komedisë,
konkurseve, veprave vizuale, lojrave, lodrave, festivaleve, muzeumeve, parqeve, ngjarjeve
kulturore, koncerteve, botimit, animacionit, aktualitetit, shfaqeve të modës, dhe
prezantimeve multimedia; publikimi i fragmenteve nga libra, revista dhe vepra letrare, dhe
ofrim mjedisesh virtuale në të cilat përdoruesit mund të ndërveprojnë për qëllime
rekreative, për kohën e lirë, ose qëllime argëtuese; ofrim informacionesh, lajmesh, artikujsh
dhe komentesh në fushën e argëtimit, përfshirë, filmat, televizionin, veprat audiovizuale,
muzikën, veprat audio, librat, teatrin, veprat letrare, ngjarjet sportive, aktivitetet rekreative,
aktivitetet për kohën e lirë, turnet, artin, vallet, veprat muzikore, ekspozitat, udhëzimet
sportive; ofrim informacionesh, lajmesh, artikujsh dhe komentesh në fushën e argëtimit,
përfshirë, klubet, radion, komedinë, konkurset, veprat pamore, lojrat, lodrat, festivalet,
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muzeumet, parqet, ngjarjet kulturore, koncertet, botimin, animacionin, aktualitetin, shfaqet
e modës, dhe prezantimet multimedia; ofrim informacionesh, lajmesh, artikujsh dhe
komentesh në fushën e arsimit dhe institucioneve arsimore; shërbime edukimi në natyrën e
mësimit në klasë dhe edukimit në distancë on-line mbi tema të aktualitetit, arsimit,
historisë, gjuhës, arteve liberale, matematikës, biznesit, shkencës, hobeve, teknologjisë,
kulturës, sportit, artit, psikologjisë dhe filozofisë; shërbime interaktive edukimi në natyrën e
mësimit bazuar tek kompjuteri dhe mësimit të asistuar me kompjuter në temat e aktualitetit,
arsimit, historisë, gjuhës, artit liberal, letërsisë, matematikës, biznesit, shkencës, hobeve,
teknologjisë, kulturës, sportit, artit, psikologjisë, dhe filozofisë; shërbime edukative dhe
argëtimi në natyrën podcast, dhe programe permanente lajmesh dhe komentesh në fushën e
filmave, programeve televizive, veprave audiovizuale, muzikës, veprave audio, librave,
teatrit, veprave letrare, ngjarjeve sportive, aktiviteve rekreative, aktiviteteve për kohën e
lirë, turneve, artit, valles, veprave muzikore, ekspozitave, udhëzimeve sportive, klubeve,
radios, komedisë, konkurseve, veprave vizuale, lojrave, lodrave, festivaleve nëpërmjet
internetit ose kompjterave të tjerë ose rrjeteve të tjera të komunikimit; shërbime edukimi
dhe argëtimi në natyrën podcast, dhe programe permanente lajmesh dhe komentesh në
fushën e muzeumeve, parqeve, ngjarjeve kulturore, koncerteve, botimit, animacionit,
aktualitetit, modës, dhe prezantimeve multimediale nëpërmjet internetit ose kompjterave të
tjerë ose rrjeteve të tjera të komunikimit; ofrim veprash të pararegjistruara audio,
audiovizuale, dhe multimedia që përmbajnë argëtime, filma, televizion, vepra audiovizuale,
muzikë, vepra audio, libra, teatër, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative,
aktivitete për kohën e lirë, turne, arte, valle, vepra muzikore, ekspozita, udhëzime sportive,
klube, radio, komedi, konkurse, vepra vizuale, lojra, lodra nëpërmjet internetit ose
kompjterave të tjerë ose rrjeteve të tjera të komunikimit; ofrim veprash të pararegjistruara
audio, audiovizuale, dhe multimedia që përmbajnë festivale, muzeume, parqe, ngjarje
kulturore, koncerte, botime, animacione, aktualitete, shfaqje të modës, dhe prezantime
multimediale nëpërmjet internetit ose kompjterave të tjerë ose rrjeteve të tjera të
komunikimit; shërbime lojrash elektronike të ofruara nëpërmjet internetit ose rrjeteve
globale kompjuterike; ofrim argëtimi, edukimi, rekreacioni, udhëzimesh, shkollimi dhe
trajnimi; prodhim, prezantim dhe shpërndarje e audiove, videove, imazheve fikse dhe të
lëvizshme dhe të dhënave; shërbime botuese (përfshirë shërbimet botuese elektronike);
ofrim forumesh për diskutime; publikime elektronike të pashkarkueshme; organizim,
prodhim dhe prezantim të shfaqeve, konkurseve, lojrave, koncerteve, ekspozitave dhe
ngjarjeve; shërbime për dhënie informacioni dhe këshilluese në lidhje me çdonjërin prej
shërbimeve të sipërpërmendura; shërbime edukimi dhe argëtimi, pikërisht ofrim veprash
audio, audiovizuale dhe multimedia të pararegjistruara në një sërë temash me interes të
përgjithshëm nëpërmjet internetit ase rrjeteve të tjera kompjuterike ose të komunikimit;
shërbime edukimi dhe argëtimi, pikërisht ofrim të portaleve on-line dhe të një faqe interneti
me përmbajtje edukimi dhe argëtimi, pikërisht filma, shfaqje televizive, vepra audiovizive,
muzikë, vepra audio, libra, vepra teatrale, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete
rekreative; shërbime edukimi dhe argëtimi, pikërisht ofrim të portaleve on-line dhe të një
faqe interneti me përmbajtje edukative dhe argëtimi, pikërisht aktivitete për kohën e lirë në
natyrën e hobeve, turneve, artit, valles, veprave muzikore, kulturës, ekspozitave të
ngjarjeve sportive dhe kulturore, udhëzimeve sportive, klubeve, programeve të radios,
komedisë, dramës, konkurseve, veprave pamore të artit, lojrave, lodrave, festivaleve,
muzeumeve, parqeve, ngjarjeve kulturore, koncerteve, botimit me kompjuter, animacionit,
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aktualitetit, shfaqeve të modës; shërbime edukimi dhe argëtimi, përkatësisht ofrim të
portaleve on-line dhe të një faqe interneti me përmbajtje edukative dhe argëtuese,
përkatësisht prezantime multimediale dhe kuice interaktive edukative; ofrim të filmave të
pashkarkueshëm dhe të përmbajtjeve të tjera audiovizuale nëpërmjet një shërbimi video me
kërkesë; programacione televizive; shërbime argëtimi të ofruara nga televizioni; shërbime
televizive argëtimi; shërbime për prodhime argëtimi në formë televizive
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkimore dhe të projektimit të lidhura me to;
shërbime analize dhe kërkimi industrial; projektim dhe zhvillim i hardeve dhe softeve
kompjuterike; hostim të përmbajtjeve për të tretë si foto, video, tekste, të dhëna, imazhe,
faqe interneti dhe vepra të tjera elektronike; ofrim motorësh kërkimi; ofrim platformash
kërkimi për të lejuar përdoruesit për të kërkuar dhe për të marrë fotografi, video, tekste, të
dhëna, imazhe dhe vepra elektronike; shërbime hostimi interaktive që i lejojnë përdoruesit
të publikojnë dhe të ndajnë fotot e tyre, video, tekste, të dhëna, imazhe në internet;
shërbime kompjuterike, përkatësisht krijim të komunitete virtuale për përdoruesit për të
marrë pjesë në diskutime, për të marrë reagime, për të formuar komunitete virtuale, dhe për
tu angazhuar në rrjete sociale; mirëmbajtje dhe përditësim të programeve që lidhen me
sigurinë e kompjuterit, internetit dhe fjalëkalimit dhe parandalimin e rreziqeve të
kompjuterit, internetit dhe fjalëkalimit; ofrim informacioni në fushën e astronomisë, motit,
mjedisit, dizajnit të brendshëm, teknologjisë, kompjuterit, softeve, periferikëve
kompjuterik, pajisjeve kompjuterike, gjeologjisë, inxhinierisë, arkitekturës, kërkimeve
mjekësore, dhe kërkimit dhe testimit të produkteve nëpërmjet internetit ose kompjuterave të
tjerë ose rrjeteve të komunikimit; projektim dhe zhvillim të programeve kompjuterike;
instalim dhe mirëmbajtje të softeve kompjuterike; ofrim faqe interneti që përmban
informacione teknike në lidhje me softet dhe hardet kompjuterike, TV dhe elektronikën për
publikun; ofrimi i mbështetjes teknike për riparimin e pajisjeve kompjuterike; programim
kompjuterik; transferim të dhënash dokumentash nga një format kompjuterik në një tjetër;
hostim të përmbajtjeve dixhitale në rrjetet globale kompjuterike, rrjetet pa tel dhe rrjetet e
komunikimeve elektronike; ofrim platforme kërkimi për të lejuar përdoruesit për të kërkuar
dhe për të marrë përmbajtje, tekste, vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra
letrare, të dhëna, dosje, dokumente dhe vepra elektronike; ofrim përdorimi të përkohshëm
të softeve kompjuterike të pashkarkueshëm dhe facilitetesh online për të mundësuar
përdoruesit që të kenë akses dhe të shkarkojnë programe kompjuterike, foto, video,
përmbajtje audio, vepra audiovizuale, të dhëna, imazhe, përmbajtje dixhitale dhe vepra të
tjera elektronike; ofrim përdorimi të përkohshëm të softeve kompjuterike të
pashkarkueshëm online që gjenerojnë rekomandime të personalizuara të aplikimeve te
softeve bazuar në preferencat e përdoruesve; monitorim i të dhënave të kompjuterizuara
dhe të rrjeteve dhe sistemeve kompjuterike për qëllime sigurie; shërbime mbështetëse
këshilluese për zhvillimin e sistemeve të bazave të të dhënave dhe aplikacioneve
kompjuterike; dizajn grafik për përpilimin e faqeve web në internet; informacion në lidhje
me hardet ose softet kompjuterike ofruar on-line nga një rrjet global kompjuterik ose
interneti; krijimi dhe mirëmbajtja faqeve-web; zhvillimi i faqeve multimedia; hostimi i
faqeve-web të të tjerëve; ofrim të motorve të kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet
rrjeteve të komunikimit; shërbime ofrimi shërbimesh aplikacionesh (ASP) që përmbajnë
programe kompjuterike; shërbime ofrimi shërbimesh aplikacionesh (ASP) që përmbajnë
softe për krijimin, shkarkimin, transmetimin, marrjen, redaktimin, nxjerrjen, kodimin,
çkodimin, afishimin, ruajtjen dhe organizimin e teksteve, grafikve, imazheve, dhe botimeve
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elektronike, shërbime abonimi muzike online, softesh që u mundëson përdoruesve për të
luajtur dhe programuar muzikë dhe argëtuar lidhur me audio, video, tekste dhe përmbajtje
multimediale, dhe softesh me përmbajtje regjistrimi tingujsh muzikor; shërbime ofrimi
shërbimesh aplikacionesh (ASP) që përmbajnë softe për audio, video, tekste dhe përmbajtje
multimediale të lidhura me argëtimin; ofrim aksesi të përkohshëm në internet për të
përdorur softe on-line të pashkarkueshme për t'u mundësuar përdoruesve të programojnë
audio, video, tekste dhe përmbajtje të tjera multimedia, përfshirë muzikë, koncerte, video,
radio, televizion, lajme, sporte, lojra, ngjarje kulturore dhe programe të lidhura me
argëtimin; ofrim motorësh kërkimi për marrje të dhënash në një rrjet global kompjuterik;
shërbime mbështetse dhe këshillim kompjuterik për skanim informacioni në disqe
kompjuterike; dizajn reklamash dhe materialesh reklamuese për të tjerët; shërbime
këshillimi hardesh, softesh, aplikacionesh dhe rrjetesh kompjuterike; këshillime
kompjuterike në fushën e menaxhimit të konfigurimit për pajisje elektronike portative dhe
dore; mbështetje teknike në natyrën e riparimeve, përkatësisht diagnostikimin e problemeve
të hardeve dhe softeve kompjuterike; ofrim përdorimi të përkohshëm të softeve on-line të
pashkarkueshëm që mundëson përdoruesin për të përcaktuar përmbajtjen e veçantë për një
shikim të mëvonshëm në një pajisje multimedia në vazhdim; krijimi i një komuniteti online për përdorues të regjistruar për të komunikuar dhe ndërvepruar me të tjerët, për të
marrë pjesë në diskutime, për të marrë reagime nga kolegët e tyre, për të formuar
komunitete virtuale, dhe për tu angazhuar në rrjete sociale në fusha të interesit të
përgjithshëm; ofrim përdorimi të përkohshëm të softeve on-line të pashkarkueshëm,
përkatësisht softeve për kotrollin prindëror të aksesit në faqet e turpshme dhe të
papërshtatshme të internetit; ofrim përdorimi të përkohshëm të softeve on-line të
pashkarkueshëm, përkatësisht softeve per filtrim të kërkimeve në internet që ndajnë
rezultatet e dëshiruara nga faqet e padëshiruara dhe të papërshtatshme të internetit, dhe
softeve që lejojnë kontrollin prindëror të e-maileve dhe faqeve të internetit të turpshme dhe
të papërshtatshme; krijim të një komuniteti online për përdoruesit për të marrë pjesë në
diskutime, për të marrë reagime, për të formuar komunitete virtuale, dhe për tu angazhuar
në rrjete sociale; mirëmbajtje dhe përditësim të programeve që lidhen me kompjutera,
internetin dhe fjalëkalimin e sigurisë; shërbime këshillimi për softe, aplikacione dhe rrjete
kompjuterike; shërbime ofrimi rrjeti on-line që mundësojnë përdoruesit të ndajnë
përmbajtje, fotografi, video, tekste, të dhëna, imazhe dhe vepra të tjera elektronike që kanë
të bëjnë me argëtimin, përfshirë, filma, televizion, vepra audiovizuale, muzikë, vepra audio,
libra, teatër, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative, aktivitete për kohën e lirë,
turne, arti, valle, vepra muzikore, ekspozita, udhëzime sportive, klube, radio, komedi,
konkurse, vepra pamore; shërbime ofrimi rrjeti on-line që mundësojnë përdoruesit të ndajnë
lojra, lodra, festivale, muzeume, parqe, ngjarje kulturore, koncerte, botime, animacione,
aktualitete, modën, prezantime multimediale, historinë, gjuhën, artin liberal, matematikën,
biznesin, shkencën, teknologjinë, hobet, kulturën, sportin, artin, psikologjinë dhe filozofinë;
shërbime me softe (SaaS) që përmbajnë softe për përdorim në lidhje me shërbime të
abonimit audio, video dhe dixhital dhe blerje vetëm një herë të përmbajtjeve audio, video
dhe përmbajtjeve dixhitale, përkatësisht duke i lejuar përdoruesit të paguaj dhe të krijoj një
përmbajtje shitësi; ofrim faqeje interneti që i jep përdoruesit të kompjuterit mundësinë për
të transmetuar, fshehur, marrë, shkarkuar, filtruar, transmetuar, afishuar, formatuar,
transferuar dhe ndarë foto, video, tekste, të dhëna, imazhe dhe vepra të tjera elektronike;
shërbime ofrimi aplikacionesh (ASP), përkatësisht hostim të aplikacioneve softe
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kompjuterike të të tjerëve.”

(210) KS/M/ 2017/136
(220) 13/02/2017
(731) Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli 1,
22070 Grandate CO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate sanitare për përdorim në mjekësi; ushqim dhe
substanca dietike të adoptuara për përdorim në mjekësi; ushqim për foshnje; leukoplaste,
materiale për lidhje; mjete dezinfektuese; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; akaricide
[mjete kundër merimangave]; letër për kapjen e mizave; ujë deti për banja mjekësore; ujë
balsam për përdorim mjekësorë; ujë golard, plumbi; ujë mineral për përdorim në mjekësi;
ujë termik; shtesa ushqimi; ushqim dietik i përshtatur për nevoja mjekësore; ushqim për
foshnje; nisheste për nevoja dietike ose farmaceutike; aminoacide (thartirë) për përdorim
në mjekësi; anestetik; antiseptik; fasha, fasha mjekësore; menstruale; artikuj thithës për
nevoja personale higjienike; fasha menstruale; peceta higjienike-shtresa pas-lindjes;
preparate për ndalimin e gjakderdhjes; banjot e oksigjenit; preparate për pastrim-larje-dush
për qëllime mjekësore; melhem për përdorim mjekësorë; ëmbëltues për përdorim
farmaceutik; peceta higjienike; fasha për lidhje; fasha mjekësore; pije dietike të përshtatura
për përdorim mjekësor; sodë bikarboni për përdorim farmaceutik; çanta me medikamentebarëra, barnatore mobile, të mbushura [barnatore dore]; bylyzyk dore për qëllime
mjekësore; qira-pastila për përdorim farmaceutik; goma për përdorim dentarë; kininë për
përdorim mjekësorë; çinolin për përdorim mjekësorë; kapse për peceta higjienike; preparate
për shpëlarjen e syve; kompresa [fasha]; kapsula për përdorim farmaceutik; peceta
higjienike-shtresa nga fasha e sterilizuar; pambuk antiseptik, pambuk; pambuk aseptik;
pambuk për përdorim mjekësorë; shtresa gjoksi për dhënien e gjirit te foshnjat; dakokte,
lëng i pregaditur nga barishtat per përdorim farmaceutik; dezodorante, përveç përdorim
personal; preparate për dezodorim te ajrit, dezodorante për rroba dhe tekstil; laksativ;
detergjente për përdorim mjekësorë; mjete për mjete për tretje për përdorim mjekësorë;
mjete dezinfektive për qëllime higjienike; facoleta te lagura si mjete per dezinfektim;
preparate per balsamim për perdorim mjekësorë; eukaliptus për përdorim farmaceutik;
eukaliptol për përdorim farmaceutik; laksativ; qumësht pluhur për foshnje; miell për
përdorim farmaceutik; kuti për ndihmën e parë, te mbushura; fermentues qumështi per
perdorim farmaceutik; fermente për përdorim farmaceutik; fije bimore, dietike; kopër për
përdorim mjekësorë; fasha për lidhje; glicerinë për përdorim mjekësor; lekoplaste; temjan
për largimin e insekteve; infuzione mjekësore; insekticide; alginate si shtesa dietike;
kazeinë si shtesë ushqimi; enzime si shtesë ushqimi; embrione gruri si shtesa ushqimi;
glukozë si shtesë ushqimi; lecitin si shtesë ushqimi; tharem si shtesë ushqimi; polen si
shtesë ushqimi; propolisi shtesë ushqimi; proteine si shtesë ushqimi; shtesa proteinash për
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ushqim për kafshë; shtesa për ushqim mineral; jod për përdorim farmaceutik; qumësht
bajamesh për përdorim farmaceutik; pije nga ëmbëltuesit e qumështit për përdorim
mjekësor; sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; qedër për përdorim për largimin e
insekteve; losione për destinime farmaceutike; mbrojtëse për sy për qëllime mjekësore;
material për lidhje; lapsa hemostatik; medikamente-barëra për përdorim njerëzorë;
medikamente për përdorim në stomatologji; nane për përdorim farmaceutik; mentol;
moleskin për qëllime mjekësore; preparate per shkatërrimin e mizave; brekë, thithëse, për
persona te palëvizshëm qe urinojnë; brekë higjienike; shirita ngjitës për përdorim
mjekësorë; vaj mjekësor; vaj komfor për përdorim mjekësor; vaj nga melqija e peshkut
merluc; vaj ricinusi për përdorim mjekësor; vaj nga farërat e lirit si shtojca ushqimi;
pambuk thithës; pambuk për përdorim mjekësor; brekë për foshnje, pelena te
papërshkueshme nga uji; ndresa te poshtme për lehona për njëpërdorim ; shtesa për
mosmbajtje te urinës; pelte – qumësht blete si shtesë ushqimi pelte – qumësht blete për
përdorim mjekësor; paraziticide; jojoba - bimë shëruese; krema për përdorim mjekësor;
aloe vera preparate për destinime farmaceutike; preparate për shërimin lokal të pickimit të
insekteve; preparate të cilat përmbajnë elemente në gjurmë për përdorim njerëzorë;
preparate për lehtësimin e rritjes se dhëmbit; preparate terapeutike për pastrim-larje; yndyrë
kundër djegieve nga dielli; preparate biologjike për përdorim në mjekësi; preparate kimikefarmaceutike; preparate farmaceutike për kurimin e djegieve nga dielli; preparate për
kurimin e djegieve; preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës; preparate opoterapie;
preparate për tymosje–temjan për përdorim mjekësor; preparate diagnostike; preparate për
pastrimin e ajrit; mjete për pastrimin e gojës për destinime mjekësore; mbrojtëse nga
insekte; propolis për përdorim farmaceutik; shtesa higjienike për çdo ditë; reagensë kimike
për përdorim mjekësor; tonik mjekësore; medikamente për lehtësimin te kapsllëkut te
barkut; medikamente kundër djersitjes; ujë me kripëra minerale; krip kaliumi për përdorim
mjekësorë; krip natriumi për qëllime mjekësore; krip aromatik; krip per banjë nga uji
mineral; krip për banje-larje për përdorim mjekësor; krip për përdorim mjekësorë; shurupe
për përdorim farmaceutik; zbërthyes për heqjen e leukoplastit; substanca dietike te
përshtatshme për përdorim mjekësor; spreje-spërkatës freskuese për qëllime mjekësore;
shpuza per plagë; fasha kirurgjike; shkop sulfuri [mjete dezinfektuese]; fasha higjienike për
menstruacione; çaj mjekësor; tretësira e jodit; tretësira për përdorim ne mjekësi; çaja
bimore për qëllime mjekësore; facoleta te lagura me losione farmaceutike; bombona për
freskimin e frymëmarrjes, erës se gojës për përdorim në farmaci; yndyrë bimore; krem për
përdorim farmaceutik; krem mjekësore; preparate antibakteriale; xhelatinë antibakteriale;
gjel kunder inflamatorë për mish te dhëmbëve; krem e ftohët për përdorim mjekësorë;
zbërthyesit steril për qëllime mjekësore; zbërthyesit steril
6 Rrethoja për stufa [nga metali]; rezë dere për kabinete-ormanë, reza-varëse nga metali
për garderoba; reze nga metali për sirtarë; përkufizues metalik për ndalimin e derës;
rrethoja sigurie automatike
8 Vegla dore dhe makina [me te cilat manipulohet me dorë]; pajisje për ushqim; komplet
për ushqim nga argjendi [lugë, pirun, thika]; mbajtëse me rrota; pajisje për manykir; pajisje
për pediker; thika; pajisje tavoline [lugë, pirun, thika]; lugë; lugë për muratorë [vegla dore];
gërsher; gërsher për thonj; pirun për tavolinë buke; turpi [vegël dore]; turpi; turpi për thonj,
elektrike; aparate për qethje për përdorim personal, elektrik dhe jo elektrik; vegla për
nxjerrjen e gozhdëve ; pajisje për ushqim për fëmijë; pajisje plastike për ushqim; pajisje për
ushqim nga silikoni; pajisje per manikyr, elektrike; vegla te imta per prerjen e thonit,
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elektrike dhe jo elektrike; prerës perimesh; brisk për mprehjen e lapsave; thikat te cilat
përdoren për regjie [vegla dore]; prerëse për perime; spërkatës për insekte [vegla dore].
9 Aparate dhe instrumente për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), aparate
dhe instrumente për shpëtim dhe mësim; aparate për xhirim, transmetim dhe reproduktim te
zërit ose fotografisë; bartësit magnetik të te dhënave, disqe për xhirim; kompakt disqe,
DVD dhe bartësit tjerë digjital te të dhënave; pajisje për përpunimin e te dhënave,
kompjuter; softueri kompjuterik; aparate për matje te sakta -precize; projektorë; aparate dhe
instrumente për peshim; aparate rregullative, elektrike; instrumente matëse, elektrike;
aparate për përcjellje, elektrike; zmadhuese; aparate audiovizuele për aftësim; aparate
diagnostifikimi, jo për përdorim mjekësor; aparate për incizimin e zërit; aparate për
reproduktimin e zërit; aparate për bartjen e zërit; slajde-foto projektorë; aparate sigurie për
mbikëqyrje; radio aparate; aparate për aftësim; kuti për syza; aparate për balancim; magnete
dekorative; kartela me qark te integruar [kartela te mençura]; kaseta për video lojëra;
mbrojtëse koke; helmeta mbrojtëse për sport; rripat e sigurisë, përveç për ulëse te
automjeteve dhe për pajisje sportive; kompakt disqe [audio-video]; kompjuter bartësi; lugë
matëse; maska për priza; slajde [fotografi]; flop disqe; disqe për xhirim te zërit; cdmuzikore; filma vizatimorë; pajisje kundër pengimit [për rrymë]; aparate elektrike për
ndezje nga largësia; rripa sigurie për mbyllje (elektrik); aparate për matjen e njësive dozave; datoteka fotografish te cilat mund te shkarkohen; datoteka muzikore, fajle, te cilat
mund te shkarkohen; gramafon;
higrometra; indikator të temperaturës; kompakt disk plejera; disk drajvera për kompjuterë;
DVD plejera; lexues [pajisje për përpunimin e te dhënave]; lexuesit bartës multimedial,
plejera; kasetofona; kamera fotografike; metra [instrumente matëse]; korniza për syza;
monitor [programe kompjuterike]; monitorë zëri; aparate për komunikim intern; syze për
diell; syze optike]; orë kontrolluese [pajisje per evidentimin e kohës]; laktometri; softuerë
për lojëra kompjuterike; audio dhe video marrësit; marres telefonik; jelek shpëtimi;
programe kompjuterike, te xhiruara; instrumente matëse; bartësit tonik te zërit; bartësit
magnetik te te dhënave; bartësit optik te te dhënave; termometra, jo për përdorim
mjekësorë; termometra për testimin te temperaturës se ujit; termometra për pastrim; kartela
te koduara magnetike; tabletë kompjuterë
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim;
aparate ne ajër te ngrohet; furra mikrovalore [pajisje për zierje]; aparate për dezodorim, te
cilat nuk janë për përdorim personal; aparate jonizuese për përpunimin e ajrit ose ujit;
instalacione dhe aparate për ventilim [klimatizim]; aparate dhe makina për pastrimin e
ajrit; aparate dhe instalacione për ndriçim; aparate ftohëse dhe instalacione; aparate dhe
instalacione për zierje; aparate për ngrohje, elektrike; furra per tharje; aparate per zierje me
avull, pajisje elektrike; pajisje per dezinfektim me tymosje dhe me tym te cilat nuk janë
për përdorim mjekësorë; aparate per ftohjen e pijeve; aparate per dezinfektim; fen-tharës
flokësh; gjygyma çaji, elektrik; ndezës për shkatërrimin e baktereve; termofor elektrik
[shtresa] te cilat nuk janë për përdorim ne mjekësi; tretës, difuzor drite; tharëse ajri; aparate
avullimi; pajisje për prodhimin e avullit; llamba varëse; llamba standarde; llapma me port
ndriçues; llamba elektrike; llamba; llamba te vogla, elektrike, për bredh; poqa; abazhurë;
ngrohës uji [aparate]; aparate për ngrohjen e ajrit; ngrohës, elektrik,për shishe për ushqim
foshnjash; ngrohëse për shishe; ngrohës ushqimi; dërrasa për guaska tualeti; sterilizues;
sterilizues për shishe për ushqim foshnjash; freskues ajri; freskues; tretje-lagës te
hapësirës; lagës te ajrit, përpos për qëllime mjekësore; aparate kuzhine, elektrike; vaska për
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larje-pastrim; pajisje elektrike për përgatitjen e jogurtit
16 Letër, kartuç; material për zyre; ngjitës për letër ose përdorim ne amvisni; material për
artist; brushëza për artist; materiale për aftësim dhe mësim; ngjyra uji-akuarel ; album;
peshqirë nga letra; komplete për vizatim; kuti për amza; ngjitëse [pajisje për zyre];
mbështjellëse nga letra; mbulesa për tavolina nga letra; bileta; uresë, kartolina; uresë për
raste speciale; uresë muzikore, panorama; bllok [materiale te zyrës]; bllok për vizatim;
pliko; kalendar; pajisje te zyrës; fshirës per tabela te shkrimit; libra me këngë ose nota; letër
për kopjim; letër për mbështjellje; letër për shkrim; letër për shtroja për sirtarë, ormare, te
parfumosura ose te pa parfumosura; letër me katrorë; letra loje; mbështjellëse për letër;
afishe nga letra ose kartuçi; postera; letër për zyre; kartolina, panorama; katalogë; shtresa
për tavolina nga letra; enë për letra; fasciklla-mbështjellëse për shkresa [pajisje te zyrës];
kaseta, ormare, për zyre; ngjitës për përdorim ne zyre ose për përdorim ne amvisni;
kompas për vizatim; mbështjellëse [material për zyre]; mbështjellëse nga letra për vazo;
vizatues; ditarë; vizatime; bartësit e shiritave ngjitës [pajisje për zyre]; ngjitëse, te cilat nuk
jan nga tekstili; markera; facoleta nga letra; ngjitës-shtypëse për letra; figura [shtatore] te
përgatitura nga përzierja me letër; enë letre; fletë nga letra [material për zyre]; materiale për
vizatim; materiale për shkrim; pajisje shkollore [fletore dhe pajisje për shkrim]; fotografi
[shtypura]; flamuj nga letra; shkumësa për shkrim; gazeta; stripa-libra me vizatime
[material i shtypur]; goma për fshirje; ngjitëse-kapëse letrash; fotografi; ngjyrë; dërrasa te
zeza-tabelë shkollore; tabela për shkrim; libreza nxënësish; libra;libra për fëmijë; makina
për mprehjen e lapsave, elektronike ose jo elektronike; doracak; glob; shabllone [nga letra];
materiale për modelim; plastikë për modelim; lapsa; pena për shkrim ne tabelë; municion
grafit për lapsa; shirita ngjitës për letër ose për përdorim ne amvisni; shirita te letrës; pasta
për modelim; ngjyra qiri-pastel [shkumësa me ngjyrë]; maje penda dhe lapsa kimik [pajisje
per zyre]; penda; brudh per shkrim; brusha per vizatim; publikime periodike; mbajtës për
lapsa; mbajtës lapsash; mbajtës për shkumësa; kuti për lapsa; produkte për fshirje;
publikime te shtypura; fletore; regjistra për përdorim ne zyre; vizore për vizatime;
magazine [periodike]; thasë [pliko, qese] nga letra ose plastika, për paketim; qese plastike;
qese plastike për mbështjellje te kontejnerëve; facoleta te letrës; kuti letre ose nga kartuçi;
kuti me ngjyra [produkte te cilat shfrytëzohen për përdorim ne shkolla]; kartela indeksi
[material për zyre]; marker për libra; ngjyra; nesesera-çanta me pajisje për shkrim; gjera te
shtypura; instrumente për shkrim; instrumente për vizatim; mbështetëse bazë për fotografi;
shënues; jastëk për ngjyrë për vula; tabela për vizatim; tabela për shkrim; pano për piktor;
shirita me gomë për ngjitjen e letrës; pëlhurë për vizatim; mprehëse për lapsa, elektronik
dhe jo elektronik; vula; nënshtresa nga letra; salveta për tavolinë nga letra; facoleta nga
letra për heqjen e makijazhit-shminkes; letra ngjitëse; fletëpalosje; libra recetash.
24 Shtroja për krevat; mbulesa për tavolina; mbulesa për dyshek; peshqir për fytyrë [i
punuar nga materialet e tekstilit]; peshqirë; pëlhura, ndresa për banjo, përpos rrobave;
shtroja shtrati; shtroja për shtrat; mbulesë për tavolinë [ te cilët nuk janë nga letra]; pëlhurë
për pelena; batanije për shtrat; mbulesa për shtrat nga letra; mbulesa për udhëtim [për
mbulimin e gjunjëve]; etiketa nga tekstili; facoleta nga pëlhura; jastëk; jastëk te vegjël;
flamuj [te cilët nuk janë nga letra]; dorashka për pastrim; çarçaf [tekstil]; pëlhurë gjysme e
leshtë; mbështjellëse te brendshme për thasë për fjetje; moleskin-lloj i pëlhurës [pëlhurë];
mbulesa [për dyshek]; mushama pëlhure për mbulimin e tavolinave; pëlhurë gome, përpos
për përdorim ne zyre; perde dushi nga tekstili ose plastika; pëlhurave jo të endura tekstili;
shtresa, të cilat nuk janë nga letra; salveta nga tekstili; peshqirë nga tekstili për heqjen e
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makijazhit-shminkes; mbulesa shtrati; rrjeta për mushkonja; mbulesa shtrati; çarçaf shtratikrevati; batanija për krevat; batanija për fëmijë; mbulesa –mbështjellëse jorgani [tekstili];
mbështjellëse jorgani (tekstili) për karrika te larta për foshnje

(210) KS/M/ 2017/137
(220) 13/02/2017
(731) Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli 1,
22070 Grandate CO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 3 Vaj jo mjekësorë.
5 Mjete për dezinfektim për përdorim mjekësor; fasha mjekësore, mbulesa dhe aplikator;
kuti për ndihmën e parë, të mbushura; leukoplast; preparate për klizmë; pambuk thithës;
krem mjekësore; mjete dezinfektuese; fasha për lidhje; gjel antibakterial me bazë alkooli
për dezinfektimin e lëkurës; sprej freskues-ftohës për qëllime mjekësore; preparate
hemostatike; hemostatik për qëllime mjekësore; vajra mjekësore; zbërthyes steril për
qëllime mjekësore; mbrojtëse për sy për nevoja mjekësore; fasha për sy për nevoja
mjekësore; preparate për testimin e shtatzënisë për përdorim shtëpiak; preparate për
freskimin e ajrit; fasha gazë; leukoplast mjekësorë; zbërthyes të njelmët; teste
diagnostifikimi për qëllime mjekësore; reagensë për diagnostifikim.
9 Mjete për dezinfektim për përdorim mjekësor; fasha mjekësore, mbulesa dhe aplikator;
kuti për ndihmën e parë, të mbushura; leukoplast; preparate për klizmë; pambuk thithës;
krem mjekësore; mjete dezinfektuese; fasha për lidhje; gjel antibakterial me bazë alkooli
për dezinfektimin e lëkurës; sprej freskues-ftohës për qëllime mjekësore; preparate
hemostatike; hemostatik për qëllime mjekësore; vajra mjekësore; zbërthyes steril për
qëllime mjekësore; mbrojtëse për sy për nevoja mjekësore; fasha për sy për nevoja
mjekësore; preparate për testimin e shtatzënisë për përdorim shtëpiak; preparate për
freskimin e ajrit; fasha gazë; leukoplast mjekësorë; zbërthyes të njelmët; teste
diagnostifikimi për qëllime mjekësore; reagensë për diagnostifikim.
10 Spërkatës aerosoli për përdorim mjekësor; gjilpëra për shiringa mjekësor; aparate për
shpëlarjen e zorrëve; instrumente për testimin e urinës dhe fekaleve për qëllime
diagnostifikimi dhe mjekësore; korsetë – shtrëngues për qëllime mjekësore; jastëk elektrik
për ngrohje për qëllime mjekësore; termofor - jastëk elektrik [jastëk], penjë për përdorim
mjekësor; jastëk [shtresa] (për ngrohje ), për qëllime mjekësore; jastëk për përdorim në
mjekësi; paketimi i gjeleve të ngrohta dhe ftohta të cilët aktivizohen në mënyrë kimike për
qëllime mjekësore; irigator vaginal; lidhëse për nyje, anatomik; ortopedik, fasha; fasha
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[elastike]; rrjete kirurgjike; çarçaf për urinim; aparate për matjen e shtypjes së gjakut;
shiringa për një përdorim; shiringa për injektim; shiringa për përdorim mjekësor;
stetoskop; çira për vesh për përdorim mjekësor; çira për vesh për mbrojtje nga zhurma;
termometër klinik; termometra për nevoja mjekësore; termometra-matës temperature
elektronik për nevoja mjekësore; termometra digjitale për përdorim mjekësor; termometra
me zhivë për qëllime mjekësore; shiringa hipodermik – shiringë për injektim; kateter;
arktikun ortopedik; inhalator; fasha të ashpra për qëllime ortopedike; preparate lagëse dhe
shpërlarëse për qëllime mjekësore; jastëk njomës për qëllime mjekësore; thasë me akull për
përdorim mjekësor; dorashka për një përdorim; dorashka mjekësore dhe kirurgjike; lidhëse;
pajisje terapeutike për dhënien e oksigjenit; mbulesa sterile kirurgjike.
11 Termofor elektrik i ujit; lagës; lagësit elektrik; sterilizues.

(210) KS/M/ 2017/139
(220) 13/02/2017
(731) “ TONI “ Sh.p.K Ferizaj, Bablak, KS
(591) E kuqe e mbylltë, e zezë, e bardhë, e
verdhë
(740) Fadil Mehmeti Rr. "Nazmi Uksmjli"
nr. 19. Ferizaj

(540)

(511) 30 Miell gruri, miell misri, miell dhe preparate të prodhuara prej drithrave, patate
pluhur, krip, sheqer (E-170), erëza, aromë
(210) KS/M/ 2017/140
(220) 13/02/2017
(731) “ TONI “ Sh.p.K Ferizaj, Bablak, KS
(591) E kuqe e mbylltë, e zezë, e bardhë, e
verdhë
(740) Fadil Mahmeti Rr. "Nazmi Uksmjli"
nr. 19. Ferizaj

(540)
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(511) 30 Miell gruri, miell misri, miell dhe preparate të prodhuara prej druthrave, patate
pluhur, vaj bimor i hidrogenizuar, krip, sheqer
(E-170), erëza, aromë

(210) KS/M/ 2017/141
(220) 14/02/2017
(731) Molinari Italia S.p.A.,
Via Carlo Linneo, 8, I-00197 Roma, IT
(591) E kuqe, hiri, e gjelbër, e zezë.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrës); esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike.

(210) KS/M/ 2017/142
(220) 14/02/2017
(731) Molinari Italia S.p.A.,
Via Carlo Linneo, 8, I-00197 Roma, IT
(591) E kuqe, hiri.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrës); esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike.

(210) KS/M/ 2017/143
(220) 14/02/2017
(731) SCA Hygiene Products AB
SE-405 03 GÖTEBORG, SE
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) ESSITY

(511) 3 Preparate zbardhuese; substanca për përdorim në lavenderi; detergjente; preparate
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pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht
krema, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier, krema zinku,
substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni; produkte parfumerike, vajra
esenciale; vajra për dush; shampone dhe kondicionerë; xhel flokësh; losione për pas rroje;
pasta për dhëmbë; deodorante; letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për pastrim,
sanitari dhe qëllime kozmetike; mbushje pambuku; shkopinjë pambuku.
5 Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike për
qëllime pastrimi dhe sanitare; vata ushqyese per gjokse; pelena për një përdorim; brekë
pelenash; astare; tampone; peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime
sanitare; krema për qëllime farmaceutike; agjensë diagnostifikues për përdorime
farmaceutike; komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për
plagë dhe fasha për plagë; leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse
për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore).
9 Softuer kompjuterik në gjitha format që oërmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e
kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit
gjeriatrik; softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit; aparate për
transmetimin e të dhënave; pajisje për ruajtjen e të dhënave; pajisje dhe aksesorë për
procesimin e të dhënave, pajisje komunikimi; sensorë dhe detektorë; softuer për analizimin
e menaxhimit të biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të
dhënave të trafikut dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut; softuer për drejtimin
dhe optimizimin e operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë; softuer për ofrimin e
informatave për konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve,
nivelin e konsumimit dhe stokut; softuer në formë të aplikacioneve; sisteme kompjuterike
për kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit
dhe instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve,
oturakëve (instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të
aparateve furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër
tualeti, kontejnerëve me aerosol.
10 Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë)
trikotazhi; çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë
mbështetëse; shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike; paftë metalike për
allçi për qëllime kirurgjike; artikuj ortopedie; materiale mbushëse për qëllime ortopedike
(të përfshira në këtë klasë).
16 Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka
pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara; fshirëse nga celuloza; peshqirë
letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga letra;
dorëza pastrimi të bëra nga letra; torba dhe qese nga letra dhe plastika; mbulesa mbrojtëse
të bëra nga letra; mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa plastike; grykësje; lecka
letre për tavolina.
20 Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga
letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra; paketime të
bëra nga letra apo plastika; mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për
largimin e yndyrës, detergjentit.
21 Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të
lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të
tualetit; kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi; pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës
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si dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).
24 Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera; çarçafë krevati dhe
tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër; mbulesa krevati dhe
tavoline, çarçaf.
35 Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online apo
interneti; shpërndarje të mostrave; sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave.
38 Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet
lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik; ofrime të qasjes
në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informative.
41 Edukim; shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe
kujdesin gjeriatrik; aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin
personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik.
42 Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës
përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike,
sanitare dhe kozmetike; konsulencë për sigurimin e cilësisë; këshilla dhe analiza lidhur me
përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve,
niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut.
44 Kujdes shëndetësor; shërbime konsulence lidhur me shëndetin; shërbime për planifikim,
organizim dhe monitorim të kujdesit shëndetësor të individualizuar, duke përfshirë
shërbime të tilla që ofrohen online apo përmes internetit; kujdes higjienik dhe kujdes
bukurie për njerëzit.
(210) KS/M/ 2017/144
(220) 14/02/2017
(731) SCA Hygiene Products AB
SE-405 03 GÖTEBORG, SE
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) SANCELLA

(511) 3 Preparate zbardhuese; substanca për përdorim në lavenderi; detergjente; preparate
pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; produkte për kujdes të lëkurës, gjegjësisht
krema për larje, krema pastruese, krema hidratuese, losione për lëkurë, krema barrier,
krema zinku, substanca për pastrimin e duarve, sapune, copa sapuni; produkte parfumerike,
vajra esenciale; vajra për dush; shampone dhe kondicionerë; xhel flokësh; losione për pas
rroje; pasta për dhëmbë; deodorante; letra për një përdorim dhe artikujt pambuku për
pastrim, sanitari dhe qëllime kozmetike; mbushje pambuku; shkopinjë pambuku.
5 Artikujt për një përdorim nga letra dhe pambuku të mbushur me losione farmaceutike për
qëllime pastrimi dhe sanitare; vata ushqyese per gjokse; pelena për një përdorim; brekë
pelenash; astare; tampone; peceta (peshqirë) sanitare dhe artikuj tjerë absorbues për qëllime
sanitare; krema për qëllime farmaceutike; agjensë diagnostifikues për përdorime
farmaceutike; komplete për pastrimin e plagëve që përbëhen nga pastrues mjekësor për
plagë dhe fasha për plagë; leukoplaste, fasha, fasha për plagë, rripa mjekësor, fasha lidhëse
për qëllime sanitare (dhe/apo qëllime mjekësore).
9 Softuer kompjuterik në gjitha format që përmbanë informata lidhur me gjitha aspektet e
kujdësit shëndetësor, kujdesit personal, kujdesit ndaj mospërmbajtjes dhe kujdesit
gjeriatrik; softuer kompjuterik lidhur me matjen e orarit të urinimit; aparate për
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transmetimin e të dhënave; pajisje për ruajtjen e të dhënave; pajisje dhe aksesorë për
procesimin e të dhënave, pajisje komunikimi; sensorë dhe detektorë; softuer për analizimin
e menaxhimit të biznesit dhe shërbimeve të konsumatorëve për qëllime të analizimit të të
dhënave të trafikut dhe vizitorëve, nivelit të konsumimit dhe stokut; softuer për drejtimin
dhe optimizimin e operacioneve, softuer për përmirësimin e cilësisë; softuer për ofrimin e
informatave për konsumatorët dhe personelin lidhur me të dhënat e trafikut dhe vizitorëve,
nivelin e konsumimit dhe stokut; softuer në formë të aplikacioneve; sisteme kompjuterike
për kontrollim automatik të ventilimit, aparateve për pastrimin e ajrit dhe freskimin e ajrit
dhe instalimeve të tyre, të aparateve dhe instalimeve sanitare, në veçanti të tualeteve,
oturakëve (instalimeve sanitare), të vazove për larje, të aparateve për tharjen e duarve, të
aparateve furnizuese me peceta, aparateve furnizuese me sapune, aparateve që japin letër
tualeti, kontejnerëve me aerosol.
10 Fashime mbështetëse ortopedike dhe fasha lidhëse ortopedike si dhe atikuj (çorapë)
trikotazhi; çorapë mjekësore kompresuese, triko dhe çorapë të shkurta, çorapë mjekësorë
mbështetëse; shirita derdhës dhe fasha lidhëse për qëllime ortopedike; paftë metalike për
allçi për qëllime kirurgjike; artikuj ortopedie; materiale mbushëse për qëllime ortopedike
(të përfshira në këtë klasë).
16 Letra dhe artikuj letre, gjegjësisht: fshirëse, tharëse letre, lecka për pastrim dhe lecka
pastrimi nga letra në formë të rulove dhe të paraformuara; fshirëse nga celuloza; peshqirë
letre, facoleta letre, peceta letre, rulo kuzhine dhe rulo me letra tualeti të bëra nga letra;
dorëza pastrimi të bëra nga letra; torba dhe qese nga letra dhe plastika; mbulesa mbrojtëse
të bëra nga letra; mbulesa mbrojtëse të bëra nga letra me shtresa plastike; grykësje; lecka
letre për tavolina.
20 Banak jo-metalik të fiksuar, mbajtës dhe aparate nxjerrëse për produkte të bëra nga
letra, siç janë peshqirët, salvetat, rulot e kuzhinës dhe rulo me tualeti me letra; paketime të
bëra nga letra apo plastika; mateiale plastike për paketimin e sapunit, agjensëve për
largimin e yndyrës, detergjentit.
21 Banak, mbajtës, kontejnerë dhe aparate nxjerrëse për letër, peshqirë letre, sapuni të
lëngshëm, freskuesve të ajrit dhe pajimeve tjera shtëpiake, të kuzhinës dhe produkteve të
tualetit; kova, kova për produkte sanitare, lecka pastrimi; pajisje shtëpiake dhe të kuzhinës
si dhe kontejnerë (jo nga metalët e çmuara apo të veshura me to).
24 Pëlhura të thurura dhe mallra tekstili jo të përfshira në klasat tjera; çarçafë krevati dhe
tavoline, të thurura, jo të thurura apo edhe të kombinuara me letër; mbulesa krevati dhe
tavoline, çarçaf.
35 Shërbime të informatave të biznesit të ofruara nga një databazë kompjuterike online apo
interneti; shpërndarje të mostrave; sistematizim të të dhënave në baza të të dhënave.
38 Ofrime të qasjes në përpilimet e informatave nga databazat kompjuterike në çështjet
lidhur me kujdesin shëndetësor, kujdesin higjienik dhe kujdesin gjeriatrik; ofrime të qasjes
në një rrjet kompjuterik global për transferimin dhe shpërndarjen e informative.
41 Edukim; shërbime edukimi lidhur me kujdesin personal, kujdesin shëndetësor dhe
kujdesin gjeriatrik; aranzhime dhe mbajtje të seminarëve edukativ në lidhje me kujdesin
personal, kujdesin shëndetësor dhe kujdesin gjeriatrik.
42 Shërbime të analizave dhe hulumtimeve industriale në fushën e industrisë së letrës
përfshirë fushën e produkteve të letrrës dhe pambukut për qëllime shtepiake, higjienike,
sanitare dhe kozmetike; konsulencë për sigurimin e cilësisë; këshilla dhe analiza lidhur me
përmirësimin e cilësisë lidhur me analizimin e të dhënave të trafikut dhe vizitorëve,
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niveleve të konsumimit të produkteve dhe stokut.
44 Kujdes shëndetësor; shërbime konsulence lidhur me shëndetin; shërbime për planifikim,
organizim dhe monitorim të kujdesit shëndetësor të individualizuar, duke përfshirë
shërbime të tilla që ofrohen online apo përmes internetit; kujdes higjienik dhe kujdes
bukurie për njerëzit.

(210) KS/M/ 2017/145
(220) 15/02/2017
(731) PHARMACTİVE İLAÇ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mahmutbey mahallesi dilmenler caddesi
No:19/3, Bağcilar – İstanbul, TR
(591) Ngjyrë hiri
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjeksore; preparate kimike për
qëllime mjeksore dhe veterinare, reagens kimik për qëllime farmaceutike dhe veterinare,
substanca radioaktive për qëllime mjeksore dhe veterinare.

(210) KS/M/ 2017/146
(220) 15/02/2017
(731) Sonashi Limited 1606 Peninsula
Square, 18 Sung On Street, Hunghom, HK
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 7 Makina dhe vegla makinash; motor dhe makina (pos për automjete toksore); lidhje
makine dhe komponime transmisioni (pos për automjete toksore); orendi bujqësie të
ndryshme nga ato që operojne me dorë; inkubatorë për vezë, makina enësh, makina dhe
aparate elektrike për pastrim; makina tharëse, makina për hekurosje, mikser (makina),
tharës rotullues (centrifugë), vegla (që punojnë me dorë), lavatriçe, makina për bluarje,
grirës mishi (makina), makina për bërje të ujërave mineral; makina për qepje, presion avulli
(rotullues); makia kuzhine, elektrike; fshesa, elektrike për qëllime shtëpiake; përpunues
ushqimi (elektrik); pastrues ajri, vakum pastrues, bluajtës elektrik (shtëpiak), çelsa elektrik
për kanaqe, bluajtës (mulli) kafje (të ndryshim nga ata që operojne me dorë), shtypës
elektrik të pemëve për qëllime shtëpiake, blender elektrik për qëllime shtëpiake, gjeneratorë
të rrymës, gërshërë (elektrike) dhe të gjitha mallrat tjerë të përfshirë në këtë klasë.
9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejuese, fotografike, kinematografike,
optike, peshim, matje, sinjalizim, kontrollues (mbilqyrje), jetë shpëtuese dhe mësimdhënije;
aparte dhe instrumente për përçim, kuqje, transformim, akumulim, regullim ose kontroll të
rrymës; aprate për incizim, transmetim ose reprodukim të zyrit ose imazheve; bartës
magnetik të të dhënave, disqe regjistrues; kompakt disqe, DVD dhe media tjera digjitale për
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regjistrim; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; arka regjistruese, makina
llogaritëse, paisje për procesuim të dhënash, kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për
shuarjen e zjarit. Bateri elektrike; bateri elektrike për automjete, bateri për ndriçim, bateri
për llampa xhepi, karikatorë për bateri elektrike, bateri galvanike, rrjeta për bateri, bateri
për tension të lartë, pllaka për bateri, bateri solare, bateri rimbushëse, kyqës, ndërprerës të
qarkut elektrik, kyqës kohor (tajmer), kablo automatike, konektor elektrik, kyqës elektrik të
qelive (elektricitetit), kuti distribuimi (elektricitet) tela, rregullator të intensitetit të dritës
elektrike, priza (kyqës) elektrike, priza dhe kontakte tjera (lidhje elektrike), Televizorë,
stabilizues të invertimit të rrymës, poça LED karikues, peshore banje, peshore kuzhine,
peshore bagazhi, identifikues telefonate ID, priza rryme dhe të gjitha mallrat tjerë të
përfshirë në këtë klasë.
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, pjekje, ftohje, tharje ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, frigoriferë për ngrirje të thellë, llampa elektrike,
kofano për nxjerje avulli për kuzhinë, ngrirës, paisje elektike për gatim, fura, aparate gazi,
tosterë, makina elektrike për kafe, çajnik, fura mikrovale; (aparate gatimi), llampa; drita
emergjence, drita tavani, pishtar xhepi, pishtar, elektrik; ndriques; frigoriferë; paisje dhe
instalime për ftohje, kontejnerë për ftohje; aparate për tharje; aparate dhe makina për
pastrim të ajrit; isntalime për kondicionim të ajrit, aparate për furnizim me ujë dhe qëllime
sanitare, pishtarë për ndriçim, pllaka nxehëse (pianura); ngrohës elektrik të ujit; grile (paisje
gatimi); zgara grili; paisje dhe instalime për ftohje, sterilizues ajri; aparate elektrike për
ngrohje; tharës elektrik për flokë; forcues flokësh, fen (elektrik) për përdorim personal;
aparate për kondicionim të ajrit; pllaka nxehëse (pianura); instalime për prodhim avulli;
paisje për ujë të pishëm, shpërndarës uji, radiatorë (ngrohje), poça LED të karikueshëm,
avullues veshjesh, gatues orizi, mjet për sanduiçe, tenxhere me induksion, dehidrues
ushqimi, sauna fytyre dhe të gjitha mallrat tjerë të përfshirë në këtë klasë.

(210) KS/M/ 2017/147
(220) 15/02/2017
(731) MANIFATTURA RIESE S.P.A.
VIA S. LODOVICO, 6 RIO SALICETO
(REGGIO EMILIA), IT
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 14 Xhevahire dhe imitacionet e bizhuterive; gjerdan [stoli]; stringla; stringla
dekorative për telefonat celulare; canta per celesa nga lekura; canta per celesa nga metali i
zakonshëm; mbajtëse çelësash prej metali; vathë; byzylykë [stoli]; karfica dekorative
[stoli]; unaza [imitim i stolive]; manzheta; zinxhirë [imitim i stolive]; stoli plastike; stoli te
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veshura me metale të çmueshme; çanta per stoli [kutijeza apo kuti]; gjilpërë kravate; karfice
kravate; figurina [statuja] nga metali i çmuar; medalje; orë dore; orë xhepi; orë tavoline; orë
sportive; orë zhytjeje; kronograf [Orë]; pjesë për orë; numeratorë të orës; kuti për orë muri
dhe orë dorë; kuti për orë; rripa ore prej lëkure; orë bërë nga metalet e çmuara ose të
veshura me to; metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gjysëm të
çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike.
18 Çantat e lëkurës; çantat e kartës së kreditit nga lëkura; çanta per çelesa nga lekura; çanta
nga lëkurë e imituar; çanta dhe mbajtese per karta te kreditit [lëkurë]; çanta tualeti, jo të
pajisura; kofere dhe çanta udhëtimi; kofere te vegjel (footlockers); çanta; çanta me rrjetë
zinxhirore; çanta hobe për kujdesjen e foshnjeve; çanta te plazhit; çanta për sport; çanta për
pazar; çanta të vogla për burrat; kuletat prej lëkure; çanta të vogla [çanta dore]; valixhe të
tipit te portfolios; valixhe e vogël; çantat e shkollës; rripat për bagazh; batanije lëkure
[gezof]; batanije për kuaj; çanta te vogla per udhetim; çanta dore; varese veshjesh për
kostume, këmisha dhe rroba; kuti kapelesh për udhëtim; çanta per kartela [portofole]; çanta
çelesash nga meshini dhe lekura; kuleta te lëkurës per kartë krediti; mbajtësit e monedhave
në formë te kuletave; çanta shpine; kuti prej lëkure apo me shtroje lekure; valixhe te vogla
lëkure; valixhe lëkure; çanta shpine; veshje për kafshët shtëpiake; rripa për kafshët
shtëpiake; lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurat e kafshëve dhe gezof; valixhe dhe çanta
për bartje; çadra dhe çadra dielli; bastune; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore,
rripa dhe veshje për kafshët.
25 Veshje të gatshme; bluza; veshje të papërshkueshme nga uji; veshje për sporte; fustane;
kostume; fustane përparëse; këmishë; shami qafe; të brendshme; qafore gëzofi; kemishë për
veshje të brendshme; korseta; çizme për sport; çorape të holla; çorape; këmisha; jaka për
këmishë; përparëse bluzash; bluza bodi (të brendshme); bluza me mëngë te shkurta; kapele;
mantelet; shami koke [veshje]; tunikat; bluzat e gjata; rripa [veshje]; triko të ngushta; jakë
[veshje]; shami qafe [pjesë të veshjeve]; jakë e rreme; kostume banje; brekë; qafore; jakë e
heqshme (që hiqet); mbulesë e gatshme [pjesë të veshjeve]; shall; copë/stof [veshje]; bluzë
antidjerse; xhaketa [veshje]; fund; doreza [veshje]; veshje/rroba; rrobat prej lëkure; rrobat
me imitime të lëkurës; bluzë e punuar me dorë [veshje]; dollakë [pantallona]; trikotazh
[veshje]; kostum banjo i punuar me dorë; bluzë sportive e punuar me dorë; çorape; bluzë;
xhemper; doreza estetike [veshje]; mantelet; funde sportive; të shkurta; pantallona;
pantallona të shkurtra; bluzë me kapuç; peliçe [veshje]; pizhame; rrobat e banjës,
robdesham; mbështjellës dore; mbulesë krahësh në formë batanijesh; sandale; copë për
veshje të gjithë trupit; shall beli; veshje e ngrohtë qafe, veshje e ngrohtë krahu [veshje];
dollakë [veshje këmbësh]; të ngushta [veshje]; këpucë; shall; shokë për veshje; shall mbi
pallto; veshje e jashtme; fustane me pala; çizme; peliçe mbajtëse; T-shirts; këmisha me
mëngë polo; pantallona të shkurtra Bermuda; kombinime [veshje]; mbulesë [veshje];
bereta; kapele me hije; mbulesa; mantel; pantofla; nalle; veshje, veshje për këmbë, veshje
për kokë.
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(210) KS/M/ 2017/148
(220) 16/02/2017
(731) Bashkimi Projekt SH.P.K
Rr, Ahmet Korenica / Prishtinë, KS
(740) Abdurrahim Hasani Rr. Dervish
Hima/ Kalabria

(540)

(511) 6 Metale te zakonshme dhe aliazhet e tyre, materialet e ndertimit prej metali,
ndertime te transportueshem prej metali, material prej metali per trase hekurudhore, kabell
jo elektrike dhe tela prej metali te zakonshem, hekurishte, copera prej metali te madhsive te
ndryshme.
19 Materiale ndertimi-jometalike, tuba te forta jometalike per ndertim, sere,katran dhe
bitum,ndertime te transportueshme jometalike, monumente jo prej metali.
37 Konstruksione ndertimi, riparime, sherbime instalimi.

(210) KS/M/ 2017/149
(220) 16/02/2017
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime të
shitjes me pakicë ose me shumicë për automjete, pjesë strukturore dhe pajisje për to; shitje
në lëmin e automjeteve; promovimin e shitjes për të tjerët; hartimi i informacioneve në
bazën e të dhënave kompjuterike; sistematizimi i informacioneve në bazën e të dhënave
kompjuterike; shërbimet e reklamimit dhe publicitetit për automjete; shërbime agjencie për
import-eksport; ofrimi i informacionit rreth automjeteve tokësore, domethënë,
informacionet për produktet e konsumit dhe informacionet për krahasimin e çmimeve;
shërbimet e informacionit, domethënë, ofrimin e informatave për krahasimin e çmimeve në
lëmin e karburantit; informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqane
këshilluese për konsumatorë]; administrimi i programeve për konsumatorët e besueshëm;
organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i panaireve për
qëllime komerciale ose reklamuese.
36 Sigurim; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme;
nënshkrimi i sigurimit të aksidenteve; broker për blerje me këste; shërbimet kesh dhe me
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kartelë krediti; informata financiare; shërbimet e financimit; lëshimi i kartave të kreditit;
vlerësimi i automobilave të përdorur; sigurimi i automjeteve tokësore; ofrimi i shërbimeve
për garanci gjithëpërfshirëse për automjete tokësore, pjesët strukturore dhe pajisje për to;
shërbimet e sigurimit për zgjatjen e garancisë; faktorët; kreditimi kundrejt sigurimit; kredi
[financa]; financimi i automobilave me qira; lizing i automjeteve; shërbimet e kartave debit.

(210) KS/M/ 2017/150
(220) 16/02/2017
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime
të shitjes me pakicë ose me shumicë për automjete, pjesë strukturore dhe pajisje për to;
shitje në lëmin e automjeteve; promovimin e shitjes për të tjerët; hartimi i informacioneve
në bazën e të dhënave kompjuterike; sistematizimi i informacioneve në bazën e të dhënave
kompjuterike; shërbimet e reklamimit dhe publicitetit për automjete; shërbime agjencie për
import-eksport; ofrimi i informacionit rreth automjeteve tokësore, domethënë,
informacionet për produktet e konsumit dhe informacionet për krahasimin e çmimeve;
shërbimet e informacionit, domethënë, ofrimin e informatave për krahasimin e çmimeve në
lëmin e karburantit; informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqane
këshilluese për konsumatorë]; administrimi i programeve për konsumatorët e besueshëm;
organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i panaireve për
qëllime komerciale ose reklamuese.
36 Sigurim; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme;
nënshkrimi i sigurimit të aksidenteve; broker për blerje me këste; shërbimet kesh dhe me
kartelë krediti; informata financiare; shërbimet e financimit; lëshimi i kartave të kreditit;
vlerësimi i automobilave të përdorur; sigurimi i automjeteve tokësore; ofrimi i shërbimeve
për garanci gjithëpërfshirëse për automjete tokësore, pjesët strukturore dhe pajisje për to;
shërbimet e sigurimit për zgjatjen e garancisë; faktorët; kreditimi kundrejt sigurimit; kredi
[financa]; financimi i automobilave me qira; lizing i automjeteve; shërbimet e kartave
debit.
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(210) KS/M/ 2017/151
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) SA CRTOM

(511) 30 Bonbone, veçanërisht bonbone të fortë; çamçakëz, ëmbëlsira dhe desertë të ëmbël
të cilat përfshihen në këtë klasë, të cilat mund të kenë edhe forma të vogla.

(210) KS/M/ 2017/152
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Bonbone, veçanërisht bonbone të fortë; çamçakëz, ëmbëlsira dhe desertë të ëmbël
të cilat përfshihen në këtë klasë, të cilat mund të kenë edhe forma të vogla.

(210) KS/M/ 2017/153
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) DORINA

(511) 30 Çokollatë, çokollata me aditivë, çokollatë e mbushur, çokollatë pa sheqer, desert i
çokollatës, drazhe çokollatë me drithëra të ekstraduar, çokollatë e shkrirë, pije çokollate
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(210) KS/M/ 2017/155
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 28 Lojëra, karta lojërash për fëmijë me versione shtesë online.
30 Çokollatë, kakao, torte, biskota, keksë, vafer, ëmbëlsira, produkte drithërash, bonbone,
pije çokollate, biskota çaji, keks me xhenxhefil, kreker, biskota afatgjata të kripura,
shkopinj të kripur.
35 Reklama, marketing, reklama në internet.

(210) KS/M/ 2017/156
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Çokollatë, kakao, torte , biskota, keksë, vafer, vafer çokollate, ëmbëlsira,
bonbone, pije çokollate, biskota çaji, desertë të përfshira në këtë klasë, përveç ëmbëlsirave
torte, akullore.

(210) KS/M/ 2017/157
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E kuqe, e bardhë, kafe, e kaltër, ari
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Çokollatë, produkte ëmbëlsirash, desertë të përfshira në këtë klasë, akullore.
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(210) KS/M/ 2017/158
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) SLATKA TAJNA

(511) 29 Pelte, pije qumështi, produkte qumështi.
30 Kakao, çokollatë, bonbone, keksë, vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të
përfshira në këtë klasë, akullore.
32 Pije joalkoolike, lëngje, koktej joalkoolik, përzierje kremrash (frapei).

(210) KS/M/ 2017/159
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) Kafe, kafe e hapur, e kuqe, e bardhë,
bezhë, ari
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë,
akullore.

(210) KS/M/ 2017/160
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) Portokall, e verdhë, e kuqe, e bardhë,
kafe, kafe e hapur, bezhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë,
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akullore

(210) KS/M/ 2017/161
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) Ari, e bardhë, e gjelbër, e verdhë,
portokalli, e kuqe, vjollcë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Pelte.
30 Bonbone, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë, akullore.

(210) KS/M/ 2017/162
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) Bezhë, kafe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira dhe produktet e ëmbëlsirave; veçanërisht desertë (praline) me çokollatë
dhe nugatë.

(210) KS/M/ 2017/163
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) NEMOJ MISLITI NA TORTICU
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(511) 16 Letër, karton dhe produktet nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e
tjera, albume, libra për t'u ngjyrosur, fotografi, vizatime (grafika), paraqitje grafike,
kalendarë ngjitës, zarf, çanta, ( jo prej pëlhure), afishe (poster).
30 Çokollatë, kakao, torte, biskota, keksë, vafer, ëmbëlsira, bonbone, pije çokollate,
biskota çaji, desertë të përfshira në këtë klasë, përveç ëmbëlsirave torte, akullore.
35 Reklama, marketing, reklama në internet.

(210) KS/M/ 2017/164
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E bardhë, e gjelbër, kafe.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Bonbone, sheqer, ëmbëlsira, akullore.

(210) KS/M/ 2017/165
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KIKI MANIA

(511) 16 Letër, karton dhe mallrat nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera;
produktet shtypi (albume, tablo të mbledhjeve).
25 Veshje, këpucë, kapela për kokë.
28 Lojëra dhe lodra.
30 Bonbone, ëmbëlsira, kakao, çokollatë, keksë dhe biskota çaji, torte, akullore.
32 Ujë minerale dhe ujë i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije.
35 Reklama dhe marketing.
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(210) KS/M/ 2017/166
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E kuqe, e verdhë, e gjelbër, e bardhë,
e zezë, e kaltër.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Bonbone, sheqer, akullore, ëmbëlsira.
(210) KS/M/ 2017/167
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E verdhë, e kuqe, e kaltër e errët, e
bardhë, ari, vjollcë e ndritshme.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira dhe produktet ëmbëlsirash; veçanërisht keksë, biskota çaji dhe vafer.

(210) KS/M/ 2017/168
(220) 16/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E kuqe, e bardhë, kafe, portokalli, e
verdhë, ari.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Kakao, çokollatë, bonbone, keksë, vafer, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, desertë
të përfshira në këtë klasë, akullore.
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(210) KS/M/ 2017/170
(220) 16/02/2017
(731) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k.
Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, Kosova, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 6 Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane, 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.
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.
20 Dyshekë të të gjitha llojeve, mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë
përfshirë në klasat tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt,
ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej
zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike.
21 Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç furçave
të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim;
qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari),
qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.
22 Sfungjerë; sfungjerë për mbushje, litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë,
velat, thasët dhe çantat (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje
(përveç kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.
24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e
shtretërve dhe të tavolinave.
27 Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin e
dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).
28 Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë
në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
(210) KS/M/ 2017/171
(220) 20/02/2017
(731) Cott Beverages Inc. 5519 W. Idlewild
Avenue, Tampa, Florida 33634-8016, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.

(540) RC
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5 10000 Prishtinë
(511) 32 Pije jo-alkoolike, dhe shurupe, koncentrate, ekstrate dhe preparate tjera për
përgatitjen e pijeve.

(210) KS/M/ 2017/172
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E kuqe, ari, bezhë, kafe, e gjelbër.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Keksë; torta; çokollata, desertë çokollate, drazhe çokollatë me drithëra të
ekstraduar; bonbone; akullore.
41 Organizimi dhe udhëheqja e konferencave.
43 Furnizim i ushqimeve dhe pijeve; aranzhimin e ushqimit; dhënia me qira e dhomave të
mbledhjeve; dhënia me qira e akomodimeve të përkohshme; restorante; akomodime
turistike.

(210) KS/M/ 2017/173
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E kaltër, e bardhë, hiri, kafe.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Keksë; torta; çokollata, desertë çokollate, drazhe çokollatë me drithëra të
ekstraduar ; bonbone; akullore.
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41 Organizimi dhe udhëheqja e konferencave.
43 Furnizim i ushqimeve dhe pijeve; aranzhimin e ushqimit; dhënia me qira e dhomave të
mbledhjeve; dhënia me qira e akomodimeve të përkohshme; restorante; akomodime
turistike.

(210) KS/M/ 2017/174
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E kuqe, e gjelbër, e bardhë, kafe,
bezhë.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Keksë, torte, vafer.

(210) KS/M/ 2017/175
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) Kafe e errët, ari, bezhë, e bardhë, e
zezë.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Çokollatë, keksë, vafer, biskota çaji, torta.

(210) KS/M/ 2017/176
(540)
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E kuqe, ari, e bardhë, kafe, bezhë,
e
gjelbër.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
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(511) 30 Çokollatë, keksë, vafer, biskota çaji, torta.

(210) KS/M/ 2017/177
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E portokalltë, e verdhë, kafe, bezhë.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Keksë, biskota çaji.

(210) KS/M/ 2017/178
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KOCKICA SREĆE

(511) 28 Lojëra automatike (makina) me parapagim; lojëra; lojëra sociale; lojëra
elektronike; lodra; letra loje.
30 Çokollatë, shkumë çokollate, pije çokollate, kakao, pije prej kakao, kafe, zëvendësuesit
e kafes, bonbone, karamele, çamçakëz, keksë, biskota të thata, krater, vafer, torta,
ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, produktet e sheqerit, kek me xhenxhefil, akullore.
41 Lojëra basti online; evenimente ( mbajtja e evenimenteve); argëtim; rekreacion; ngjarje
sportive; parqe zbavitëse.
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(210) KS/M/ 2017/179
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) Ari, argjendi, e zezë, e bardhë, kafe.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Cokollatë, keksë, vafer, produktet e ëmbëlsirave, produktet e sheqerit, desertë
(praline), akullore.

(210) KS/M/ 2017/180
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 16 Produkte letre dhe kartoni, gjëra të shtypura, fotografi, pajisje zyre dhe aksesor,
ambalazhe plastike.
29 Fruta të konservuara, të thata dhe të gatuara, pelte, reçel, qumësht dhe produkte
qumështi.
30 Kakao, çokollatë, desert çokollate, drazhe çokollatë me drithëra të ekstraduar,
zëvendësuesit e çokollatës, produkte kremi, bonbone, çamçakëz, biskota, biskota çaji, keks
me xhenxhefil, vafer, kraker, biskota afatgjata të kripura, makarona, flipsa, torte, bukë,
akullore, mjaltë.
31 Produkte, bujqësore, hortikulturore, pyjore dhe drithëra, fruta dhe perime të freskëta,
fara, bimë të gjalla dhe lule natyrore, ushqim për kafshët.
32 Pije joalkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të
bërë pije.
35 Reklama dhe aktivitete biznesi.
39 Transport dhe magazinim.
42 Analiza kimike dhe bakteriologjike, kontrolli i cilësisë së lëndëve të para, ambalazhimi
i produkteve të gatshme nga aktivitetet e industrisë ushqimore, shërbimet e kontrollit të
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cilësisë së kualitetit dhe kuantitetit të mallrave në qarkullimin ndërkombëtarë, shërbimet e
projektimit të ambalazhimit dhe shërbimet e vizatimeve grafike ( dizajnim); hulumtimi dhe
zhvillimi i produkteve të reja, licencimi për Pronësi Intelektuale, programe për kompjuterë,
ndërtim, vizatime inxhinierike, punime inxhinierike, studime projektuese, mbikëqyrje,
shërbime restoranti dhe bufe.

(210) KS/M/ 2017/181
(220) 20/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) Bezhë, kafe, kafe e errët.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Simite, ëmbëlsira dhe produkte ëmbëlsirash; veçanërisht keksë dhe biskota çaji,
keksë dhe biskota çaji të mbuluara në sipërfaqen e poshtme me çokollatë, keksë dhe
biskota çaji të mbuluara në sipërfaqen e poshtme me kakao.

(210) KS/M/ 2017/182
(220) 20/02/2017
(731) BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) Bi-58

(511) 5 Preparate për shkatërrimin dhe eliminimin e dëmtuesve, insekticide, fungicide,
herbicide, pesticide.
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(210) KS/M/ 2017/183
(220) 20/02/2017
(731) BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) ENERVIN

(511) 1 Produkte kimike te cilat përdoren ne bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, posaçërisht
preparate për forcimin e bimëve, preparate kimike dhe/ose biologjike për kontrollimin e
stresit te bimët, preparate për rregullimin e rritjes se bimëve, preparate kimike për trajtimin
e farës, surfaktante ( materie aktive sipërfaqësore, bashdyzime specifike kimike, te cilat
zvogëlojnë tensionin sipërfaqësor te lëngjeve), kemikalje natyrale ose artificiale te cilat
përdoren si karrema seksuale ose agjense për shqetësimin e insekteve.
5 Preparate për shkatërrimin dhe eliminimin e dëmtuesve, insekticide, fungicide,
herbicide, pesticide.

(210) KS/M/ 2017/184
(220) 21/02/2017
(731) “E.J. PAPADOPOULOS S.A.”
Rr. Petrou Ralli Str. N. 26, Tavros, Athens,
Attica, Greece, 11810, GR
(591) -E bardhë, e zezë.

(540)

(740) Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet
Hasolli
(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe palmë (sago); miell dhe
pergatitje të bë bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm, sheqer,
mjaltë, melasë (treacle); majë, pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca
(condiments); erëza; akull.

(210) KS/M/ 2017/185
(220) 21/02/2017
(731) Beiersdorf AG Unnastraße 48,
20253 Hamburg, HR

(540) MicellAIR

(511) 3 Preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe pastrim të lëkurës.
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(210) KS/M/ 2017/186
(220) 21/02/2017
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
(591) E kaltër, e kuqe, e gjelbër, kafe, e
verdhë, e bardhë, e zezë, vjollcë, portokalli,
hiri, ari
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 16 Libra, albume, tiketa, gazeta; letër shkrimi, këllëf lapsash, paisjet zyre (përveç
mobiljeve).
28 Lojëra sociale, lodra prej plishi, letra loje.
30 Çokollatë, shkumë çokollate, pije çokollate, kakao, pije prej kakao, kafe, zëvendësuesit
e kafes, bonbone, karamele, çamçakëz, keksë, biskota të thata, krater, vafer, torta,
ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, produktet e sheqerit, kek me xhenxhefil, akullore.
41 Lojëra basti online; evenimente ( mbajtja e evenimenteve), teatër, argëtim; rekreacion;
ngjarje sportive; parqe zbavitëse.

(210) KS/M/ 2017/187
(220) 21/02/2017
(731) Kaci Sh.p.k. Vicianum Nr. 150/3,
Arberi Prishtinë, KS
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) KACI

(511) 44 Sallone të floktarisë dhe trajtime tjera të bukurisë; aktivitete te mirëmbajtjes
trupore.

(210) KS/M/ 2017/188
(540) TIMEX
(220) 21/02/2017
(731) Timex Group USA, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the
State of Delaware with offices at 555
Christian Road, Middlebury, Connecticut.
USA 06762, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
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(511) 14 Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produkte nga metalet e çmuara ose të
flakura në to (përveq takëmit, pirunjëve dhe lugëve); artikuj argjendarie, gurë të çmuar;
orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike, pjesë të ndara dhe aksesorë; ora; sahat.

(210) KS/M/ 2017/189
(220) 21/02/2017
(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) TAKE PLEASURE SERIOUSLY

(511) 30 Akullore, ëmbëlsira të ngrira.

(210) KS/M/ 2017/190
(220) 21/02/2017
(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

NEVER

STOP

PLAYING

(511) 30 Akullore, ëmbëlsira të ngrira.

(210) KS/M/ 2017/191
(220) 21/02/2017
(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 30 Akullore;sherbet (i ngrirë);ëmbëlsira të ngrira.
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(210) KS/M/ 2017/192
(220) 21/02/2017
(731) BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38,
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) SERCADIS

(511) 1 Produkte kimike të cilat përdoren në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, posaçërisht
preparate për forcimin e bimëve, Preparate kimike dhe/ose biologjike për kontrollimin e
stresit te bimëve, preparate për rregullimin e rritjes së bimëve, preparate kimike për
trajtimin e farës, surfaktante (materie aktive sipërfaqësore, bashdyzime specifike kimike, te
cilat zvogëlojnë tensionin sipërfaqësorë të lëngjeve), kemikalje natyrale ose artificiale të
cilat përdoren si karrema ose agjense për shqetësimin e insekteve.
5 Preparate për shkatërrimin dhe eliminimin e dëmtuesve, insekticide, fungicide, herbicide,
pesticide.

(210) KS/M/ 2017/194
(220) 22/02/2017
(731) Colgate-Palmolive Company, a
Delaware corporation 300 Park Avenue,
New York, New York 10022, US
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PLAX FRESH FX

(511) 3 Pastë dhëmbësh dhe lëngë për shpëlarjen e gojës.

(210) KS/M/ 2017/196
(220) 22/02/2017
(731) Kersan Dooel Skopje Jadranska
magistrala 86, Skopje 1010, MK
(591) E zezë, e bardhë.
(740) A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr . Ilaz Agushi Nr. 114

(540)

(511) 11 Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë për funksionimin e aparateve dhe
tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate për tharjen e
duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe;
instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të
instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash
19 Pllaka qeramike; blloqe materialesh shtrimi, jo prej metali; elementë dekorativë, jo prej
metali për ndërtim; materiale ndërtimi, jo prej metali; mermer; pllaka dyshemeje, jo prej
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metali; pllaka muri, jo prej metali; pllaka [material ndërtimi], tuba uji, jo prej metali
35 Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre

(210) KS/M/ 2017/197
(220) 22/02/2017
(731) Kersan Dooel Skopje Jadranska
magistrala 86, Skopje 1010, MK
(591) E zezë, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 11 Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë për funksionimin e aparateve dhe
tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate për tharjen e
duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe;
instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të
instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash
19 Pllaka qeramike; blloqe materialesh shtrimi, jo prej metali; elementë dekorativë, jo prej
metali për ndërtim; materiale ndërtimi, jo prej metali; mermer; pllaka dyshemeje, jo prej
metali; pllaka muri, jo prej metali; pllaka [material ndërtimi], tuba uji, jo prej metali
35 Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre

(210) KS/M/ 2017/198
(540) TIC TAC MIXERS FLAVOUR
(220) 23/02/2017
CHANGING EXPERIENCE
(731) Soremartec SA 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
(511) 30 Pastë dhe ëmbëlsira, bonbone dhe çamçakëz, bonbone dhe çamçakëzë pa sheqer.

(210) KS/M/ 2017/199
(220) 23/02/2017
(300) 239322 31/08/2016 GR
(731) Karelia Tobacco Company Inc.
Athinon Street, 24 100 Kalamata, GR
(591) Bardhë dhe zi
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 34 Duhan; artikuj të duhanpirësve, shkrepëse, cigare, puro, cigare elektronike, duhan
i papërpunuar ose i përpunuar, solucione të lëngshme për përdorim në cigare elektronike

(210) KS/M/ 2017/200
(220) 24/02/2017
(731) ZOG&ZOG shpk
Lagjia Qendresa p.n. Veternik Prishtine, KS
(591) Transparente pa ngjyre, me nje shenje
te kalter ne kapak
(740) Shpend Zogjani
Lagjia Qendresa p.n. Veternik Prishtine

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate
pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra esencial,
produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh; sapun për duar, shampon për enë,
pastrues guace, pastrues dyshemes, vim i lëngshëm, sprej per dritare, detergjent per rroba,
zbutes per rroba

(210) KS/M/ 2017/201
(220) 24/02/2017
(731) lgor Nikoloski
Boge Veljanoski br. 15 Gostivar, MK
(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Gjalpë arre kokosi;gjalpë çokollate me arra;gjalpë kakaoje.
30 Çokollatë;kakao;produkte kakaoje.
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(210) KS/M/ 2017/202
(220) 24/02/2017
(731) lgor Nikoloski
Boge Veljanoski br. 15 Gostivar, MK
(591) E verdhë, e kuqe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Gjalpë arre kokosi;gjalpë çokollate me arra;gjalpë kakaoje.
30 Çokollatë;kakao;produkte kakaoje;akullore;sheqerka për ushqim;biskota;pije çokollate
me qumësht;drithëra;drithëra tërshëre;muesli;waffles;kek me arra dhe bajame.

(210) KS/M/ 2017/203
(220) 24/02/2017
(731) lgor Nikoloski
Boge Veljanoski br. 15 Gostivar, MK
(591) E gjelbër, e kuqe, e zezë, e bardhë,
kafe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Gjalpë arre kokosi;gjalpë çokollate me arra;gjalpë kakaoje.
30 Çokollatë;kakao;produkte kakaoje.

(210) KS/M/ 2017/204
(220) 24/02/2017
(731) lgor Nikoloski
Boge Veljanoski br. 15 Gostivar, MK
(591) E verdhë, e gjelbër, e portokalltë,
e kuqe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 32 Pije dhe lëngje frutash;shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.
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(210) KS/M/ 2017/205
(220) 24/02/2017
(731) lgor Nikoloski
Boge Veljanoski br. 15 Gostivar, MK
(591) E verdhë, e gjelbër, e portokalltë, e
kuqe, e zezë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 32 Pije dhe lëngje frutash;shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.

(210) KS/M/ 2017/206
(220) 24/02/2017
(731) Jehona HOXHA ‘TAPETA’ SH.P.K.
Rr. Hilmi Rakovica 110/3 Bregu i Diellit
10000 Prishtinë, KS
(591) Vjollce Bardhë

(540)

(511) 27 Qilima, linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e dyshemeve, mbulesa të
tjera;perdet për mur (jo nga materiali i tekstilit).
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(210) KS/M/ 2017/207
(220) 24/02/2017
(300) 015782725 26/08/2016 SI
(731) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d.,
Novo mesto Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto, SI
(591) e bardhë; nuancë e kaltër , nuancë e
kuqe
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate dhe substance farmaceutike;ëmbëltues mjekësor/ produkte ëmbëlsirash/
ëmbëlsira;bonbone mjekësore-medicinale.
30 Ëmbëlsira jo mjekësore/ produkte ëmbëlsirash/ ëmbëlsira.

(210) KS/M/ 2017/210
(220) 27/02/2017
(731) Cott Beverages Inc.
5519 W. Idlewild Avenue, Tampa,
Florida 33634-8016, US
(591) Bardhë dhe zi
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pije jo-alkoolike, dhe shurupe, koncentrate, ekstrate dhe preparate tjera për
përgatitjen e pijeve.

(210) KS/M/ 2017/211
(220) 27/02/2017
(731) Hell Energy Magyarország Kft.
1075 Budapest, Károly krt. 1., , HU
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540) HELL
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(511) 32 Pije Energjike.

(210) KS/M/ 2017/212
(220) 27/02/2017
(731) Hell Energy Magyarország Kft.
1075 Budapest, Károly krt. 1., , HU
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540) XIXO

(511) 30 Pije me bazë çaji, esenca çaji, aromatizues të çajit, çaj instant, çaj i ftohtë, Pije me
bazë çaji me aromatizues frutash, çaj frutash, aromatizues për pije.
32 Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj, pije frutash të aromatizuara, pije ushqyese të
fortifikuara, esenca për bërjen e pijeve, ujë i aromatizuar.

(210) KS/M/ 2017/215
(220) 28/02/2017
(731) Agribau SH.P.K.
Zona Industriale pn 10000 Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) AGRIBAU

(511) 4 Vajra motorike, vajra lubrifikante, vajra për kompresorë, vajrat për turbinë, vajra
për dhëmbëzore, vajra hidraulike, vaj për dhëmbëzore hidraulike, vajra motorikehidraulike- vajra për motor sharra,vajra për traktorë,vajra për makineritë bujqësore dhe për
makina tjera me funksion te rëndë;mbetjet e vajrave motorike, vajra industriale, vajra
teknologjike të përfshira në këtë klasë;lubrifikantë.
7 Makina bujqësore, makina bujqësore dhe pjesët e tyre, duke përfshirë makinat
mbjellëse;plug( lëvruesit e tokës);makinat për ndërtimin e rrugëve dhe pjesët e tyre,
buldozerët;ngjeshësit rrugore;hapësit e kanaleve;gërmuesit (makina);kultivator
(makina);kultivatorët e motorizuara;ekskavatorët;vegla bujqësore përpos atyre me operim
te dorës dhe pjesët e tyre, duke përfshirë lesa;makina të korrjes;freza;aparaturat për
ngarkim dhe shkarkim;korrësit dhe makinat ndarëse te drithërave;pajisje për shpërndarjen e
plehrave dhe pesticideve;pajisje ngritëse;pjesë dhe pajisje te makinave , aq sa janë të
përfshirë në këtë klasë.
17 Vajra izolante dhe vernik izolante, materiale qe përfshihen ne klasën 17 dhe qe
përbehen prej prodhimeve te naftës, nga lende plastike ose rrëshirë sintetike qe përdoren
për ngjitje dhe izolim, kauçuk artificial qe nuk përdoret ne fabrikimin e këpucëve, materiale
qe përfshihen ne klasën 17 ne forme blloku dhe pllake dhe flete, tuba dhe seksion profil ter
përbëra pjesërisht ose tërësisht prej lendesh plastike ose lende plastike se bashku me
materiale te tjera, te gjitha këto materiale te destinuara për transformimin e përbërësit te
amiantit te përfshira ne klasën 17.
67

Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

35 Promocion i shitjeve;shërbimet për menaxhimin e shitjes;reklamim dhe shërbime të
promocionit të shitjeve;menaxhim i biznesit të dyqaneve;shërbime të shitjes për automjete
bujqësore;traktorë, rimorkio tërheqëse ose rimorkio me rrota drejtuese për makinat
bujqësore, automjete të destinuara për përdorim ne bujqësi dhe pylltari, për mirëmbajtjen e
kopshti dhe terreni;transportuesit me rimorkio;kamionët me hidraulik;kamionë pirun,
aparaturat hidraulike për ngarkim dhe shkarkim;pajisje ndihmëse për tërheqje;kabina
udhëzues, korniza te sigurisë, jastëkë dhe ulëse, kulmet mbrojtëse, të gjitha këto mallra për
automjete tokësore;stabilizues , zinxhirët dhe unaza, të gjitha për automjete
tokësore;dhëmbëzore , pajisjet e transmetimit të energjisë dhe startuesit elektrik, të gjitha
për automjete tokësore, si dhe të gjitha komponentët dhe aksesorët;shërbime të shitjes për
mallrat e cekura në klasën 4 dhe 7;marketingu për të tjerët, shërbimeve të shitjes për të
tjerët.
37 Konstruktimi i objekteve, riparim, shërbime instaluese.

(210) KS/M/ 2017/216
(220) 28/02/2017
(731) Agribau SH.P.K.
Zona Industriale pn 10000 Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) VULCANO

(511) 4 Vajra motorike, vajra lubrifikante, vajra për kompresorë, vajrat për turbinë, vajra
për dhëmbëzore, vajra hidraulike, vaj për dhëmbëzore hidraulike, vajra motorikehidraulike- vajra për motor sharra,vajra për traktorë,vajra për makineritë bujqësore dhe për
makina tjera me funksion te rëndë; mbetjet e vajrave motorike, vajra industriale, vajra
teknologjike të përfshira në këtë klasë; lubrifikantë
7 Makina bujqësore, makina bujqësore dhe pjesët e tyre, duke përfshirë makinat
mbjellëse; plug( lëvruesit e tokës) ; makinat për ndërtimin e rrugëve dhe pjesët e tyre,
buldozerët; ngjeshësit rrugore ; hapësit e kanaleve; gërmuesit (makina); kultivator
(makina); kultivatorët e motorizuara; ekskavatorët; vegla bujqësore përpos atyre me
operim te dorës dhe pjesët e tyre, duke përfshirë lesa; makina të korrjes; freza; aparaturat
për ngarkim dhe shkarkim; korrësit dhe makinat ndarëse te drithërave ; pajisje për
shpërndarjen e plehrave dhe pesticideve; pajisje ngritëse; pjesë dhe pajisje te makinave , aq
sa janë të përfshirë në këtë klasë
17 Vajra izolante dhe vernik izolante, materiale qe përfshihen ne klasën 17 dhe qe
përbehen prej prodhimeve te naftës, nga lende plastike ose rrëshirë sintetike qe përdoren
për ngjitje dhe izolim, kauçuk artificial qe nuk përdoret ne fabrikimin e këpucëve, materiale
qe përfshihen ne klasën 17 ne forme blloku dhe pllake dhe flete, tuba dhe seksion profil ter
përbëra pjesërisht ose tërësisht prej lendesh plastike ose lende plastike se bashku me
materiale te tjera, te gjitha këto materiale te destinuara për transformimin e përbërësit te
amiantit te përfshira ne klasën 17
35 Promocion i shitjeve; shërbimet për menaxhimin e shitjes; reklamim dhe shërbime të
promocionit të shitjeve; menaxhim i biznesit të dyqaneve; shërbime të shitjes për automjete
bujqësore; traktorë, rimorkio tërheqëse ose rimorkio me rrota drejtuese për makinat
68

Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

bujqësore, automjete të destinuara për përdorim ne bujqësi dhe pylltari, për mirëmbajtjen e
kopshti dhe terreni; transportuesit me rimorkio; kamionët me hidraulik; kamionë pirun,
aparaturat hidraulike për ngarkim dhe shkarkim; pajisje ndihmëse për tërheqje; kabina
udhëzues, korniza te sigurisë, jastëkë dhe ulëse, kulmet mbrojtëse, të gjitha këto mallra për
automjete tokësore; stabilizues , zinxhirët dhe unaza, të gjitha për automjete tokësore;
dhëmbëzore , pajisjet e transmetimit të energjisë dhe startuesit elektrik, të gjitha për
automjete tokësore, si dhe të gjitha komponentët dhe aksesorët; shërbime të shitjes për
mallrat e cekura në klasën 4 dhe 7; marketingu për të tjerët, shërbimeve të shitjes për të
tjerët
37 Konstruktimi i objekteve, riparim, shërbime instaluese.

(210) KS/M/ 2017/218
(220) 01/03/2017
(731) Armend Eshrefi
Rr. Ilir Konushevci; Pa numer; Ferizaj, KS

(540)

(511) 30 Kafe e pjekur, kafe e pa pjekur.

(210) KS/M/ 2017/219
(220) 01/03/2017
(731) GRUPI KOHA – KOHAVISION
KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e
RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë , KS
(591) ZI & PORTOKALLI
(740) Flaka SURROI
Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e RTP-se,
p/n; 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre.
38 Telekomunikacione.
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.
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(210) KS/M/ 2017/220
(220) 01/03/2017
(731) GRUPI KOHA – KOHAVISION
KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e
RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë, KS
(591) KALTER & BARDH
(740) Flaka SURROI
Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e RTP-se,
p/n; 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre.
38 Telekomunikacione.
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.

(210) KS/M/ 2017/221
(220) 01/03/2017
(731) GRUPI KOHA – KOHAVISION
KTV Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa e
RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë , KS
(591) KUQE
(740) Sheshi Nena Tereze Nr:31; 10 000
Prishtinë Sheshi Nena Tereze, ish Ndertesa
e RTP-se, p/n; 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre.
38 Telekomunikacione.
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.

(210) KS/M/ 2017/224
(220) 01/03/2017
(731) Ficosota Ltd. 48 Madara blvd.,
Shumen 9700, BG
(591) E kuqe, ngjyrë hiri, e bardhë.
(740) A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr . Ilaz Agushi Nr. 114

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi;Preparate për
zbardhje të lëkurës;Glazurë lavanderie;Nisheste për glazurë për qëllime
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lavanderie;Preparate lavanderie për zbutje;Nisheste lavanderie;Preparate zbutës
(kollarisje);Dyll lavanderie;Zbutës pëlhuarash (për përdorim lavanderie);Kimikate për
freskim të ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi);Kaltërsues lavanderie;Heqës
njollash;Ppreparat për pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv;Preparate për heqjen e
ngjyrave;Heqës yndyrnash, i ndryshëm nga ai për përdorim në procesin e
prodhimtarisë;Detergjentë, të ndryshëm nga ata për përdorim në operacionet e prodhimit
dhe për qëllime mjeksore;Preparate antistatike për qëllime shtëpiake;Ujë javele;Preparate
për pastrim kimik;Sodë zbardhuese;Kripra zbardhuese;Shkums pastrues;Sodë larëse, për
pastrim;Hi vullkanik për pastrim;Preparate kundër gëlqeres për qëllime shtëpiake;Abraziv
për qëllime të përgjithshme për pastrim, lustrim dhe kruarje;Veshje të impregnuara me
detergjent për pastrim;Vajra për qëllime pastrimi;Sapun për larje rrobash;Sapun për
zbardhje të pëlhurave;Preparate për aromatizim të ajrit;Qese për parfumosje te çarçafëve.
5 Larës duarsh antibakterial;Disinfektues;Deodorantë, të ndryshëm nga ato për qenje
njerzore ose për kafshë;Preparate për aromatizim të ajrit (deodorim);Deodorantë për veshje
dhe tekstil;Preparate për mbrojtje të gojës;Preparate për purifikim të ajrit.

(210) KS/M/ 2017/225
(220) 01/03/2017
(731) PRINCE COFFEE HOUSE sh.p.k.
Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë,
Kompleksi ish Fabrika e Amortizatorëve,
10000 Prishtinë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) PRINCE COFFEE SHOP

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë; melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.
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.
33 Pijet alkoolike (përveç birrave).
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkoshëm.

(210) KS/M/ 2017/226
(220) 01/03/2017
(731) PRINCE COFFEE HOUSE sh.p.k.
Magjistralja Prishtinë-Fushë Kosovë,
Kompleksi ish Fabrika e Amortizatorëve,
10000 Prishtinë, KS
(591) Bardhë dhe zi
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.

(540)
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5 10000 Prishtinë

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë; melasa;tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.
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.
33 Pijet alkoolike (përveç birrave).
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkoshëm.

(210) KS/M/ 2017/227
(220) 01/03/2017
(731) International Tobacco Plc
122-126 Tooley Street, London SE1 2TU,
UK
(591) E bardhe, e kuqe, e gjelber
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe
perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi
dhe produkte të qumështit; vajrat dhe yndyrat për ushqim; yndyrat për ushqim; gjalpë; mish
i përgaditur; ushqime të kripura; butak (jo të gjallë); mish dhe peshk i konservuar; djathë;
pije qumështi kryesisht të përbërë nga qumështi, qumësht i skremuar, qumësht pa laktozë,
qumësht me krem të plotë, qumësht bajamesh, qumësht soje, qumështi i aromatizuar,
qumësht orizi dhe tërshëre i kondensuar dhe qumësht pluhur.

72

Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2017/228
(220) 01/03/2017
(731) International Tobacco Plc
122-126 Tooley Street London SE1 2TU,
UK
(591) E verdhë, e portokalltë
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 32 Pije joalkolike, duke përfshirë pije freskuese, pije energjike, pije prej hirrës dhe
pije izotonike (hiper dhe hipotonike) (për përdorim dhe / ose siç kërkohet nga atletët); birrë,
birrë malti, birrë gruri, birrë e errët, birrë tjeter, birrë e fortë dhe e çelët; pije jo alkoolike
nga malti; ujë mineral dhe ujërat e gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe, esenca
dhe preparate të tjera për të bërë pije si dhe tableta shkumezuese (sherbet) dhe pluhurat për
pije dhe kokteje joalkoolike.

(210) KS/M/ 2017/229
(220) 01/03/2017
(731) International Tobacco Plc
122-126 Tooley Street London SE1 2TU,
UK
(591) E verdhë, e kuqe, e kaltër, e gjelbërt,
rozë, e zezë
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja dhe kafja artificiale; orizi, tapioka dhe sagu; mielli dhe
produktet e drithërave; buka, brumërat dhe ëmbëlsirat; akullore per ngrenje; sheqer, mjalta,
melasa; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa; mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat;
akulli; biskotë, biskotë (bukë).
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(210) KS/M/ 2017/230
(220) 01/03/2017
(731) International Tobacco Plc
122-126 Tooley Street London SE1 2TU,
UK
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 32 Pije joalkolike, duke përfshirë pije freskuese, pije energjike, pije prej hirrës dhe
pije izotonike (hiper dhe hipotonike) (për përdorim dhe / ose siç kërkohet nga atletët);
birrë, birrë malti, birrë gruri, birrë e errët, birrë tjeter, birrë e fortë dhe e çelët; pije jo
alkoolike nga malti; ujë mineral dhe ujërat e gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupe, esenca dhe preparate të tjera për të bërë pije si dhe tableta shkumezuese (sherbet)
dhe pluhurat për pije dhe kokteje joalkoolike.

(210) KS/M/ 2017/231
(220) 02/03/2017
(731) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK
ÜRÜNLERİ TEMİZLİK İNŞAAT
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ ANAVARZA CADDESİ NO: 3
SARIÇAM / ADANA, TR
(591) E kuqe, vjollce , e bardhë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe pastrim, detergjente te ndryshëm prej atyre për
përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues ne lavanderi,
zbutës te pëlhurës për përdorim ne lavanderi, menjanues te njollave, detergjente te
enëlarëses; Parfumeria; kozmetika; aromatizues; deodorantet për përdorim personal dhe
kafshë; Sapunët; Preparatet për kujdes dentare: pastat e dhëmbëve, lëmues te protezave,
preparate për zbardhjen e dhëmbëve, pastrues te gojës, jo për qëllime mjekësore; Preparate
për gërryerje; leckë gërryese; letër gërryese; guri shtuf; xhel gërryes. Përgatitje lustrimi për
lëkurë, rrëshirë sintetike, metal dhe dru, lustrues dhe krem për lëkurë, rrëshirë sintetike,
metali dhe druri, dylli për lustrim.
5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë për qëllime mjekësore; preparatet kimike për
qëllime mjekësore dhe veterinare, reagjentët kimike për qëllime veterinare dhe
farmaceutike; Shtojcat diete ushqimore për qëllime veterinare dhe farmaceutike; shtojcat
diete; shtojcat ushqimore; përgatitjet mjekësore për qëllime dobësimi; ushqim për bebe;
barishtet dhe pije te barishteve të përshtatura për qëllime mjekësorë; Preparatet dentare dhe
artikuj: material per mbushje te dhëmbëve, materiale përshtypje dentare, ngjitës dentar dhe
materiale për riparimin e dhëmbëve; Përgatitjet sanitare për përdorim mjekësor; jastëk
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higjienik; tamponët higjienik; Llaçe; materiale për mbushje; pelena, duke përfshirë edhe ato
të bëra prej letre dhe tekstili; Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet;
Deodorantet, te ndryshëm prej atyre për qeniet njerëzore ose për kafshë; preparate për
aromatizimin e ajrit; Dezinfektuesit; antiseptiket; detergjentet për qëllime mjekësore.

(210) KS/M/ 2017/233
(220) 02/03/2017
(731) Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20 51 000 Rijeka, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KANDEPRES

(511) 5 Barëra për mjekësinë njerëzore.

(210) KS/M/ 2017/234
(220) 02/03/2017
(731) Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20 51 000 Rijeka, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) LETROZOL JGL

(511) 5 Barëra për mjekësinë njerëzore.

(210) KS/M/ 2017/235
(220) 02/03/2017
(731) Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20 51 000 Rijeka, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ESCONTRAL DIREKT

(511) 5 Barëra për mjekësinë njerëzore.
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(210) KS/M/ 2017/236
(220) 02/03/2017
(731) Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51 000 Rijeka, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ESCITAL

(511) 5 Barëra për mjekësinë njerëzore.

(210) KS/M/ 2017/237
(220) 02/03/2017
(731) Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20 51 000 Rijeka, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PANTEXOL

(511) 3 Parfumeri, kozmetikë, produkte, tualeti.
5 Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substanca distike të përshtatura për
përdorim në medicinë.

(210) KS/M/ 2017/246
(220) 02/03/2017
(731) Hajriz Kokollari N.P.T.”Slovenien
Partners” Korishë, Prizren, KS
(591) Gjelbër e çeltë, portokalli e çeltë dhe e
bardhë.

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe të veterinarisë, pelena të madhesive të ndryshme,
preparate sanitarisë dhe për qëllime mjekësore.
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(210) KS/M/ 2017/247
(220) 03/03/2017
(731) “MEDCARGO KOSOVO” L.L.C.
Str. Mujo Ulqinaku 5/8, 10 000 Prishtina,
KS
(591) E zezë; e bardhë.

(540)

(740) Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet
Hasolli

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

(210) KS/M/ 2017/249
(220) 03/03/2017
(731) “MEDCARGO KOSOVO” L.L.C.
Str. Mujo Ulqinaku 5/8, 10 000 Prishtina,
KS
(740) Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet
Hasolli

(540) " MSC"

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

(210) KS/M/ 2017/252
(220) 03/03/2017
(300) 30 2016 108 324.7 14/09/2016 DE
(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-StraBe 1 76185 Karlsruhe, DE
(591) Argjent, kaltër, zi, portokalli
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Përgatitje për larje dhe zbardhim; përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe
gërryerje; sapunë; parfumë, vajra esencialë, përgatitje për kujdes të trupit dhe bukurie;
locionë për flok; përgatitje për kujdes të dhëmbit; shami letre të ngopura me vajra esencialë
për përdorim kozmetik; shami letre të ngopura me locionë për përdorim kozmetik; vajra
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dhe locionë, kremra, pudra, kripëra për banjo, jo për qëllime mjeksore; xhelra për larje dhe
dush, kremra për fytyrë, lëkurë dhe trup; përgatitje për kujdes të flokut, përgatitje, kolonja,
dhe locionë pas rrojës, duke përfshirë kremra, xhelra dhe musa, për përdorim gjatë dhe pas
rrojës, shkumra rroje, xhelra rroje, kremra rroje, shkopinj rroje; përgatitje për largim
makiazhi; përgatitje për kujdes të gojës, jo për qëllime mjeksore; agjentë për heqje
rrudhash; përgatitje për depilim; takëme kozmetike (të mbushura); ujra mineral për qëllime
kozmetike; gur aluniti (antiseptik); antidjersa (artikuj tualeti antidjersë); vajra esencialë
aromatikë, naturale (vajra esencialë); spraj për rifreskim frymëmarrje; esenca eteriale;
artikuj kozmetikë për vetull; lapsa për vetull; kripëra për banjë, jo për përdorim mjeksor;
kripëra banje, artikuj kozmetik; përgatitje për lyerje mjekre; dyll për mustaqe; stuf; krem
zbardhimi për lëkurë; përgatitje për zbardhim për qëllime kozmetike; deodorantë për
qëllime personale (artikuj parfumerie); sapunë dezinfektues; sapunë për të hequr erën e
keqe; dru i parfumosur; substanca parfumi për qëllime lavanderie; eau de toilette;
zbardhues për flok, zbardhues për rroba; dyll depilimi; substanca për lyerje për përdorim në
tualet; bojra për përdorim kozmetik; substanca për lyerje floku; spraj për flok; përgatitje për
larje floku; kremra për lëkurë (kozmetikë); përgatitje për kujdes të lëkurës (kozmetikë); vaj
jasemine; adezivë për paruke; adezivë për qëllime kozmetike; adezivë për qerpikë; parfumë
dhe kolonja; eau de Cologne; artikuj kozmetike; shkumësa kozmetikë; thonj artificialë;
qerpikë artificialë; vaj livando; ujë livando; të kuq buzësh; locionë për qëllime kozmetike;
bojë për fytyrë; qumësht bajameje për qëllime kozmetike; vaj bajameje; sapun bajameje;
sapun mjeksor; copa për pastrim të ngopura me një përgatitje pastrimi; misk (artikuj
parfumerie); lustër për thonj; përgatitje për kujdes për thonj; përgatitje neutralizuese për
flokë të dredhur; vajra për kujdes të trupit dhe të bukurisë; vajra për qëllime kozmetike;
vajra për qëllim pastrimi; përgatitje për dredhim për flokë; vajra parfumerie; parfumë; pasta
për rripa lëkurë për rrojë; mendër për artikuj parfumerie; esencë mendre; substanca
aromatike natyrale për pije (vajra esencial); përgatitje për shkëlqim për proteza dentare;
pomadra për qëllime kozmetike; lule të thara me erëza (substanca të parfumuara); përgatitje
për pastrim në të thatë; përgatitje për rrojë; sapun rroje; gurë për rrojë (antiseptik); locion
për pas rroje; përgatitje për tymosje (substanca të parfumuara); kallam temjani; qumësht për
pastrim për kujdes të trupit dhe bukurie; përgatitje për pastrim; përgatitje për pastrim për
proteza dentare; përgatitje për hollim, kozmetike; makjiazh; përgatitje për makjiazh; pudër
për makjiazh; maska bukurie; krem shkëlqimi për këpucë; sapunë antidjersë; sapunë kundra
erës së keqë të këmbës, shampo; përgatitje për mbrojtje nga dielli (përgatitje kozmetike për
nxirrje nga dielli); pudër talk për përdorim për tualet; artikuj kozmetike për kafshë; shampo
për kafshë; artikuj tualeti (kujdes të trupit); sapun tualeti; formë e holluar parfumi; lecka të
ngopura me locionë kozmetikë; vazelinë për qëllime kozmetike; pluhur larës (lavanderi);
peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; mbushje pambuku për qëllime kozmetike;
shkopinj me pambuk për qëllim kozmetike; zbutës cohe për lavanderi; artikuj kozmetikë
për qerpikë; bojë për qerpikë-vetulla; xhel për zbardhim dhëmbësh; kalkime zbukurimi për
qëllime kozmetike; vajra esencialë prej limoni; coha larje të njomura të ngopura me
përgatitje për kujdes të trupit dhe bukurisë.
5 Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje higjenike për përdorim mjeksor
;produkte dietike për përdorim mjeksor, ushqim për bebe; leukeplastë, materiale për lidhje
plage; përgatitje për mbushje dhëmbi dhe materiale për lënie gjurmë për qëllim dentare;
dezinfektantë; përgatitje për asgjesim parazitësh; këpurdhëvrasës, herbicide; përgatitje për
hollim, mjeksore; ndihmësa për qëllime mjeksore; alkol për qëllime mjeksore; alkol për
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qëllime farmaceutike; anestetikë; antibiotikë; antiparazitë; antiseptikë; pambuk antiseptik;
ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; byzylyk për qëllime mjeksore; medikamente për
qëllime mjeksore për njerëz; medikamente për qëllime veterinare; medikamente për qëllime
dentare; pambuk aseptik; lapsa për djegie (farmaceutikë); përgatitje për sy (për qëllime
farmaceutike); kripëra banjoje për qëllime mjeksore; banjo shkume për qëllime mjeksore;
banjo shkume, terapeutike; përgatitje me bakterie për qëllime mjeksore ose veterinare;
përgatitje bakterielogjike për qëllime mjeksore ose veterinare; balsam për qëllime
mjeksore; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; pambuk për qëllime mjeksore;
qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për qëllime
veterinare; përgatitje për larje gjaku; lapsa hemostatikë; hape si karamele të tretshme për
qëllime mjeksore; produkte kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimik; përgatitje kimike
për diagnostikim shtatzanie; përgatitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për
qëllime farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime veterinare; peceta higjenike;
deodorantë për veshje dhe tekstile; deodorantë, jo për përdorim personal; dezinfektantë për
qëllime higjenike; detergjentë për qëllime mjeksore; substanca dietike për qëllime
mjeksore; pije dietike për qëllime mjeksore; ushqime dietike për qëllime mjeksore; ilaçe
për qëllime mjeksore; përgatitje me proteina për qëllime mjeksore; enzima për qëllime
mjeksore; enzima për qëllime veterinare; përgatitje me enzima për qëllime mjeksore;
glukozë për qëllime mjeksore; gomë për qëllime mjeksore; peshqir higjenik dhe peceta
higjenike; shkopinj hemostatikë; adezivë për proteza dentare; shirita adezivë për qëllime
mjeksore; çajra bimor mjeksor; medikamente kundër erës së keqe të këmbëve;
medikamente kundra djersës; hormone për qëllime mjeksore; brekë për mospërmbajtje;
zbrapsës insektesh; myshk Irlandez për qëllime mjeksore; kapsula për qëllime mjeksore;
çamçakëza për qëllime mjeksore; përgatitje antiseptike; kompresa; shkopinj për lehtësim
kokëdhimbje; tretësira për lente kontakti; tretësa për largim të leukoplastëve ngjitës;
locionë për qëllime farmaceutike; përgatitje për rifreskim ajri; përgatitje për pastrim ajri;
pije të maltuara me qumësht për qëllime mjeksore; qumësht bajameje për qëllime
farmaceutike; pije mjeksore; infuzione bimore medicinale; përgatitje medicinale për rritje
floku; çajra medicinalë; bimë medicinale; ujë deti për banjo medicinale; yndyrë nga
qumështi; brekë higjenikë; tamponë menstruacionesh; mentol; përgatitje për migrenë;
shtesa ushqimore minerale; ujë mineral për qëllime mjeksore; kripëra uji mineral; përgatitje
për trajtim djegiesh; përgatitje kundra formimit të kallove; përgatitje për lehtësim dalje
dhëmbësh; peshqirë higjenikë; brekë me inkorporim të pecetës higjenike; baltë për banja;
baltë për qëllime mjeksore; përgatitje për mbrojtje mole; letër për molë; larës goje për
përdorim mjeksor; shtesa ushqimore për qëllime mjeksore; vajra për qëllime mjeksore;
përgatitje për vrasje parazitësh; përgatitje për agjesim parazitësh; tableta për qëllime
farmaceutike; mender për qëllime farmaceutike; leukoplastë për inflamacione të mollëzës
së shputës së këmbës; leukeplastë për qëllime mjeksore; përgatitje farmaceutike; përgatitje
farmaceutike për trajtimin e zbokthit; përgatitje farmaceutike për kujdes të lëkurës;
përgatitje farmaceutike dhe veterinare; fenol për qëllime farmaceutike; pilula për qëllime
farmaceutike; agjentë këpurdhëvrasës (antimikotiikë); përgatitje të elementëve gjurmues
për konsum nga njeriu; përgatitje për sterilizim; shkopinj tymues dhe hape tymuese;
përgatitje për tymim për qëllime mjeksore; përgatitje pastruese për lente kontakti; takëm
mjeksor për udhëtim (sete mjeksore); vaj kastori për qëllime mjeksore; melhemë për
qëllime mjeksore; hape për qëllime farmaceutike që përmbajnë kripë amoniaku; kripëra për
qëllime mjeksore; kripëra për banjo me ujë mineral; banjo oksigjeni; përgatitje për gjum;
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çaj për hollim për qëllime mjeksore; shurupra për qëllime farmaceutike; pjesë me material
absorbues për higjenë të femrës (produkte higjenike); melhemë për djegie nga dielli;
përgatitje për mbrojtje nga dielli për qëllime farmaceutike; mbushje pambuku për ushqyerje
me gji; shirita testi për qëllime mjeksore; ujë termal (ujë shërues); tretësira për qëllime
mjeksore; dekstrozë për qëllime mjeksore; coha, të ngopura me locionë farmaceutikë; larës
vaginalë; vazelin për qëllime mjeksore; kuti të ndihmës së parë (të mbushura); materiale
për fashatim plage; përgatitje dixhestive për qëllime farmaceutike; përgatitje me vitaminë;
shkopinj për djegie lythi; mbushje pambuku për qëllime mjeksore; peceta për
mospërmbajtje; coha larje të njomura të ngopura me përgatitje për erë të mire.
8 Vegla që vihen në veprim me dorë; thika, pirunj dhe lugë të farkëtuara; makina rroje,
elektrike dhe jo-elektrike, brisqe rroje, brisqe; takëme, në veçanti për fëmijë, gjithashtu prej
materiali plastik; gërshërë për prerje thonjsh për bebe (elektrike ose jo-elektrike); lugë me
sensor temperature; makina qethëse elektrike; hekura, jo-elektrikë; sete elektrikë manikyri;
pajisje depilimi elektrike ose jo-elektrike; kuti për makina rroje; lima; aparatura për
shkëlqim të thonjve të gishtave (elektrike dhe jo-elektrike); aparatura për stilim floku
(manuale, jo-elektrike); makina elektrike për qethje floku; prerëse floku elektrike ose joelektrike; vegla dore për bërje dredha floku jo-elektrike; vegla dore për drejtim floku;
piskatore për heqje qimesh; gërshërë për prerje floku; sete manikyri; lima për thonj; lima
për thonj (elektrike); pinceta për thonj; gërshërë për thonj (elektrike ose jo-elektrike);
prerëse thonjsh; dara; pajisje për shpim veshi; sete pedikyri; piskatore; pajisje elektrike dhe
jo-elektrike depilimi; rripa lëkure për mprehje brisku rroje; takëme rroje.
21 Pajisje dhe enë shtëpiake dhe guzhine; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përveç atyre të
përdorur për pikturë); materiale për bërje furçe; artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku;
qelq i papërpunuar dhe gjysmë-i përpunuar (përjashtuar qelqin të përdorur në ndërtim);
artikuj qelqi, porcelani dhe argjile, jo të përfshira në klasa të tjera; pjata, pjata për ngrohje
(si enë të izoluara termikisht për ushqim), kupa me çyç; vaska për bebe (të
transportueshme); ngrohësa për shishe për bebe (jo-elektrike); furça për shishe dhe biberon;
furça dhëmbësh; furça floku; mbatjëse shishesh; kuti për ushqim drekë; kuti ftohëse; enë
ngrohje (enë të izoluar termikisht); furça pluhuri; kosha plehrash; aparatura për heqje
makjiazhi, jo-elektrike; avullues aerosoli, jo për qëllime mjeksore; ngjyrosësa hiri (artikuj
shtëpiak); furça për vetull; kupa; dërrasa për hekurosje; furça për kujdes të trupit dhe
bukurisë; artikuj furçe; furça të porcelanit, qeramikës ose qelqit; pjata njëpërdorimshe; kova
akulli; furça elektrike, përjashtuar pjesë të makinave; krëhëra elektrikë; flakonë; enë për
qëllime shtëpiake ose guzhine; mbajtëse peshqiri; shufra për peshqir dhe unaza për peshqir;
vegla shtëpiake; doreza amvise; sfungjer për fërkim lëkure; gracka për insekte; enë të
izoluara termikisht; shishe të izoluara termikisht; furça stukimi; krëhëra (të ashpër); këllëfë
krëhëri; produkte qeramike për përdorim shtëpiak; kosha për përdorim shtëpiak; vegla
kozmetike; çanta të izoluara termikisht dhe kuti ftohëse jo-elektrike për ushqim dhe pije;
aparatura uji për pastrim dhëmbësh dhe gomash; furça thonjsh; gota letre ose plastike;
pulverizuesa parfumi; aparatura dhe makineri për shkëlqim, jo elektrike, që qëllime
shtëpiake; kuti pudre; pufe pudre; furça rroje; mbajtëse për furça rroje; enë për
tymosje/duhanpirrje; pajisje pastrimi, manuale; coha për pastrim; pjata; lugë për të veshur
këpucët; furça për këpucë; aparatura për pastrim këpucësh, jo-elektrike; hekur i këpucarit
për të mbajtur këpucët në kallëp (kallëpe); sfungjerë për përdorim shtëpiak; mbajtëse
sfungjeri; kuti për sapun; mbajtëse sapuni, pjata; makineri për shpërndarje sapuni; vegla
tualeti; mbajtëse letre higjenike; makineri për shpërndarje letre tualeti; sfungjerë tualeti; enë
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për pije; shishe për pije; dërrasa për larje; vaska; furça për dhëmbë, elektrike; fill dentar;
kunja për të kruar dhëmbët; kuti për mbajtje kunjash për dhëmbë.

(210) KS/M/ 2017/253
(220) 03/03/2017
(731) SWISS-a SH.P.K
Rr. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtines, KS

(540) SWISS-a

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi, dhenja e makinave me qera; administrim biznesi;
funksione zyre.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave;menaxhim udhëtim, transport i
veturave.

(210) KS/M/ 2017/254
(540)
(220) 03/03/2017
(731) SWISS-a SH.P.K
Rr. Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës , KS
(591) E kuqe dhe e bardhë.

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi, dhenja e makinave me qera;administrim
biznesi;funksione zyre.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtim, transport i
veturave.
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(210) KS/M/ 2017/255
(220) 03/03/2017
(731) AUTO LUX SH.P.K Rr. Shefqet
Shkupi Nr 3, 10000 Prishtinë, , KS
(591) E zeze, e bardhe dhe portokalli.

(540)

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi,dhenja e makinave me qera; administrim biznesi;
funksione zyre
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtim,transport i
veturave

(210) KS/M/ 2017/256
(220) 03/03/2017
(731) AUTO LUX SH.P.K Rr. Shefqet
Shkupi Nr 3 10000 Prishtinë, KS

(540) AUTO LUX

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi, dhenja e makinave me qera; administrim biznesi;
funksione zyre.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtim, transport i
veturave.

(210) KS/M/ 2017/257
(220) 03/03/2017
(731) ABC DETERJAN SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Cumhuriyet
Caddesi, Gülsan Plaza, No:22, K.4, 34829,
Kavacık, Beykoz - İstanbul, TR
(740) A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr . Ilaz Agushi Nr. 114

(540) ABC

(511) 3 Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për
pastrim, lustrim, gërryerje dhe abrazivë; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë,
losione flokësh; dentifricë; detergjente për përadorim të ndryshëm nga ata qe perdoren ne
procesin e prodhintarisë dhe qëllime sanitare, zbardhues lavanderie, zbutes pëlhurash për
përdorim lavanderie, heqës njollash, detergjent për larje enësh
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5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim
dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për bebe;
shtesa ushqimi dhe diete për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale për fashim; materiale
për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për shkatërimin e
dëmtuesve; fungicide, herbicide; preparate për deodorim të ajrit; detergjent për qëllime
mjeksore; sanitare preparate për qëllime sanitare; vata higjienike, tamponë higjienik; pelena
nga letra

(210) KS/M/ 2017/259
(220) 03/03/2017
(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

(540) ES300h

(511) 12 Automobila dhe pjesë strukturore të tyre.

(210) KS/M/ 2017/260
(220) 03/03/2017
(731) LINPAC Group Holdings Limited
LINPAC Wakefield Road, Featherstone
Pontefract, West Yorkshire, WF7 5DE, UK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540)

(511) 16 Materiale për mbështjellje dhe paketim, materiale për paketime të bëra nga
plastika shkumë, letër për paketim, shirita për paketim, mbështjellës për paketim, materiale
paketimi të bëra nga letra, materiale paketimi të bëra nga kartoni, ngjitëse nga letra, kordele
nga letra, etiketa nga letra; materiale paketimi nga plastika dhe letra; materiale ngjitëse dhe
bashkuese për paketim; cipa të fryera për paketime; cipa të tejdukshme për paketim; cipa
plastike për paketim; letra dhe produkte nga letra; letër gatimi; enë gatimi nga letra, letra e
trashë dhe kartoni; produkte nga letra dhe kartoni i rrudhosur; enër; cipa plastike; produkte
paketimi nga letra; letra dhe cipa të mbështjellura; paketime ngjitëse.
17 Artikuj plastike për përdorim në prodhimin e paketimeve të ushqimit;cipa dhe fleta
plastike për përdorim në prodhimin e paketimeve;artikuj plastike që përdoren në prodhimin
e materialeve për paketime ngjitëse dhe vetë-ngjitëse;fleta termoplastike për përdorim në
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paketime;fleta plastike dhe materiale të fletave të plastikës;cipa plastike përpos për
mbështjellje.
20 Tabaka plastike; enë plastike të bëra nga apo kryesisht nga materialet plastike, të gjitha
të përshtatshme për paketimin e ushqimit; komponente plastike për enë paketuese, të gjitha
të përshtatshme për paketimin e ushqimit; enë plastike, të gjitha të përshtatshme për
paketimin e ushqimit; tabaka plastike që përdoren për paketimin e ushqimit; kuti, tabaka,
pako, paleta dhe enë, të gjitha fillimisht të bëra nga materialet plastike, të gjitha këto të
përshtatshme për paketimin e ushqimit; tabaka të tejdukshme për ushqim të bëra nga
plastika apo plastika e shkumëzuar për përdorim komercial; tabaka plastike për vezë; kuti
plastike për paketimin e ushqimit.
21 Enë të përfshira në klasën 21 dhe të bëra nga materialet plastike, të gjitha të
përshtatshme për paketimin e ushqimit. Enë të përfshira në klasën 21 të bëra mga materialet
plastike të shkumëzuar, të përshtatshme për paketimin e ushqimit;tabaka për paketimin e
shujtave të plota;kuti plastike për paketimin e ushqimit;tabaka nga plastika e shkumëzuar
për ushqime;enë për zierjen e ushqimit;enë për përdorim shtëpiak dhe të bëra nga materialet
plastike, të gjitha të përshatshme për paketimin e ushqimit;enë për përdorim shtëpiak dhe të
bëra nga materialet plastike të shkumëzuar, të gjitha të përshtatshme për paketimin e
ushqimit;enë për ushqime dhe pije;enë që izolojnë nxehtësinë;enë që mbajnë nxehtësinë për
ushqime;enë ushqimi të izoluara në mënyrë termike.

(210) KS/M/ 2017/261
(220) 03/03/2017
(731) ALMIRALL, S.A. Ronda General
Mitre, 151 08022 Barcelona, ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) KESIRA

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2017/262
(220) 03/03/2017
(731) ALMIRALL, S.A.
Ronda General Mitre, 151 08022 Barcelona,
ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) ZAYRA

(511) 5 Preparate farmaceutike.

84

Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

(210) KS/M/ 2017/263
(220) 03/03/2017
(731) ROBERTO CAVALLI S.P.A.
PIAZZA SAN BABILA, 3, 20122
MILANO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 33 Pije alkoolike me përjashtim të birrës; uzo (raki greke); aperitivë, arak(pije
alkoolike Aziatike); brendi; kurakao(liker nga levozhga e thartuar e portokallit); pije
alkoolike të destiluara; xhin; verë molle ( cider); kirsh ( raki nga qershitë); liker; pije mjalti;
liker mente; raki dardhe; piket (verë e lehtë); pije të përziera alkoolike që nuk e kanë bazën
nga birra; alkool nga orizi; rum; sake (raki me oriz-pije japoneze); pije alkoolike; vermut;
votka; uiski; pije alkoolike te hidhura; esencat alkoolike; ekstrakte alkoolike; pijet alkoolike
që përmbajnë fruta; pije alkoolike, përkatësisht, digestive (te cilat ndihmojnë tretjen e
ushqimit); ekstrakte frutash alkoolike; pije nga mjalti.

(210) KS/M/ 2017/265
(220) 06/03/2017
(731) Motorola Trademark Holdings, LLC
222 W. Merchandise Mart Plaza,
Suite 1800, Chicago, IL 60654, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 9 Bateri, mbushës baterie, bateri të cilat mund të mbushën dhe adaptues i rrymës.

(210) KS/M/ 2017/266
(220) 06/03/2017
(731) Random Monetization, LLC
700 N Valley st. Suite B80062
Anaheim, CA 92801, US
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) OnAir.FM

(511) 38 Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të
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programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime
telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.
41 Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të
shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe
reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe
botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.
43 Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale.

(210) KS/M/ 2017/267
(220) 06/03/2017
(731) Random Monetization, LLC
700 N Valley st. Suite B80062
Anaheim, CA 92801, US
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) OnAir Music

(511) 38 Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të
programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime
telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.
41 Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të
shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe
reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe
botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.
43 Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale.

(210) KS/M/ 2017/269
(220) 06/03/2017
(731) Random Monetization, LLC
700 N Valley st. Suite B80062
Anaheim, CA 92801, US
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) OnAir Entertainment

(511) 38 Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të
programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime
telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.
41 Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të
shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe
reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe
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botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.
43 Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale.

(210) KS/M/ 2017/270
(220) 06/03/2017
(731) Random Monetization, LLC
700 N Valley st. Suite B80062
Anaheim, CA 92801, US
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) OnAir Television

(511) 38 Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të
programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime
telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.
41 Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të
shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe
reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe
botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.
43 Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale.

(210) KS/M/ 2017/271
(220) 06/03/2017
(731) Random Monetization, LLC 700 N
Valley st. Suite B80062 Anaheim, CA
92801, US
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) OnAir Live

(511) 38 Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të
programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime
telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.
41 Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive;sherbime të
shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive;sherbime të inçizimit dhe
reprodukimit të zërit;sherbime të publikimit të muzikës;sherbime tjera publikuese dhe
botuese;sherbime argëtimi dhe rekreacioni.
43 Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale.
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(210) KS/M/ 2017/272
(220) 06/03/2017
(731) E. I. du Pont de Nemours and
Company Chestnut Run Plaza, 974 Centre
Road, Wilmington, DE 19805, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) TREND

(511) 1 Agjent të lagies (surfactant) pë përdorim në herbicide, fungicide, insekticide.

(210) KS/M/ 2017/273
(220) 06/03/2017
(731) E. I. du Pont de Nemours and
Company Chestnut Run Plaza, 974 Centre
Road, Wilmington, DE 19805, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) TALENDO

(511) 5 Fungicide për përdorim në bujqësi; kontrollues të sëmundjeve për bimë.

(210) KS/M/ 2017/274
(220) 06/03/2017
(731) The Goodyear Tire & Rubber
Company 200 Innovation Way, 44316
Akron, Ohio, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) FUELMAX

(511) 12 Rrota

(210) KS/M/ 2017/275
(220) 07/03/2017
(731) Florin Lata “Judex” Firmë e
Avokatisë Sh.p.k rr. B, Hyrja C15/10, nr.3,
Mati 1, Prishtinë, KS

(540) JUDEX

(511) 35 Kjo klasë përfshinë, në veçanti: Kërkime ligjore;Këshillim (Pronësi intelektuale);
Konsultim për pronësinë intelektuale;Kthim i pronësive të humbura;Liçensimi i pronësisë
intelektuale;Manaxhime të së drejtës së autorit;Regjistrimi i emrave kryesorë [shërbime
ligjore];Shërbime arbitrazhi. Shërbime gjyqësore;Shërbime të vëzhgimit të pronësisë
intelektuale.
45
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(210) KS/M/ 2017/276
(220) 07/03/2017
(731) Bekim Maraj Tangentenweg 40
CH-4058 Basel, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) GJITHMONE NJE BEG

(511) 32 Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar, pije freskuese joalkoolike duke përfshirë
pijet energjike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e
pijeve.
33 Pije alkoolike (përveç birrave).
35 Shitje me shumicë dhe pakicë te birrave, ujë minerale dhe te gazuar, pije freskuese
joalkoolike duke përfshirë pijet energjike; pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije, ujë të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike).

(210) KS/M/ 2017/277
(220) 07/03/2017
(731) WeWork Companies Inc. 115 West
18th Street, New York, New York 10011,
US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) WELIVE

(511) 36 Shërbime sigurimi, çështje financiare;punë me patundshmëri;dhënie me qera të
hapsirave për zyre;dhënie me qera të patundshmërive komerciale dhe banuese;dhënia me
qera e zyreve për punë dhe veprimtari të përbashkët;dhënia me qera e hapsirave për
konferenca;dhënia me qera e apartmenteve dhe ndërtesave;menaxhimi I apartmenteve dhe
ndërtesave;shërbime për inkubacion, si dhënia me qera e hapsirave për zyre për personat që
punojnë nga shtëpia;bizneseve te sapothemeluara;bizneseve ekzistuese dhe jopërfituese;shërbime për mbledhjen e fondeve;shërbime humanitare për mbledhjen e
fondeve, shërbime brokerimi të artit;shërbime vlerësimi të artit;shërbime për sigurim
shëndetësor;shërbime për sigurim jetësor;shërbime bankare;shërbime për kredit
kartela;debit kartela dhe shërbime për mbushjen e kartelave;shërbime për autorizimin e
transaksioneve financiare dhe shërbime për pagesa;shërbime për procesimin e pagesave në
mënyrë elektronike;shërbime autenticiteti dhe verifikimi;shërbime këshillimi lidhur me
shërbimet e lartëcekura.
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim të përkohshëm;ofrimi I
akomodimit të përkohshëm;shërbime hoteliere;kafe, bar, shërbime për restaurant dhe
kafene;shëbime kateringu (pregatitje ushqimi);ofrimi I qendrave të komuniteteve për
takime dhe mbledhje sociale;ofrimi i hapsirave dhe dhomave për takime të biznesit dhe
eventeve sociale;ofrimi I shërbimeve për kujdes ditor;shërbime për kujdes ndaj
kafshëve;shërbime për rezervim për akomodim të përkohshëm;hotele, restaurante dhe
bare;shërbime kateringu (pregatitje ushqimi);si dhe ofrimi I marrjes së porosive për ushqim
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dhe marrje të ushqimit në pikat shitëse;dhënia me qera e çarçafëve dhe peshqirave;dhënia
me qera e mbulesave për tavolina.

(210) KS/M/ 2017/278
(220) 07/03/2017
(731) WeWork Companies Inc.
115 West 18th Street,New York 10011, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) WEWORK

(511) 35 Shërbime reklamimi, menaxhim biznesi, për funksionimin e zyres, administrim
biznesi, ofrimi i hapsirave për veprimtari të përbashkëta me zyre private, paisje për zyre,
dhoma postale, qendër printimi, recepsion, kuzhinë, dhoma takimi, paisje telekomunikimi
dhe paisje tjera për zyre;shërbime për informata biznesi, shërbime inkubacioni, si ofrimi i
hapsirave që përmbajnë paisje biznesi dhe lehtësira për kompanitë fillestare dhe
ekzistuese;shërbime për zhvillim biznesi;ofrimi i shërbimeve përkrahëse për zyre;shërbime
për rrjetëzimin e bizneseve online;administrimi i programeve grupore blerëse si dhe
programeve tjera me zbritje;shërbime informuese dhe hulumtuese për biznese;organizimi
dhe udhëheqja e eventeve speciale, festave, kampeve, koncerteve dhe udhëtimeve për
biznes;për qëllime reklamuese dhe promocionale;shërbime për listimin e vendeve të
punës;shërbime për shpalljen e mundësive të karrierës;shërbime punësimi;ofrimi i
informatave të punësimit;ofrimi i uebfaqeve që ka të bëjë me blogje dhe publikime që nuk
mund të shkarkohen;shërbime blogimi;si ofrimi i blogjeve dhe zhurnaleve online;operimi
biznesor i zyreve dhe hapsirave për zyre;udhëheqja dhe administrimi i programeve të
anëtarësimit që iu mundëson pjesëmarrësve të programit të kenë qasje në një llojllojshmëri
të mallrave, shërbimeve dhe përfitimeve nga ofruesit e anëtarësuar;ofrimi, udhëheqja dhe
administrimi i programeve të anëtarësimit;shërbime anëtarësimi në klube;si dhë programe
të besnikërisë së konsumatorëve;shërbime këshillimi lidhur me menaxhimin e biznesit dhe
operimin e biznesit;shërbime këshillimi të biznesit;konsulencë dhe informata;menaxhim
biznesi dhe organizim konsulence;shërbime të sondazheve të konsumatorëve;shërbime për
dyqane të shitjes me pakicë;shërbime për dyqane të shitjes me pakicë online;administrimi i
programeve të besnikërisë së konsumatorëve;shërbime sekretariale.
36 Shërbime sigurimi, çështje financiare;punë me patundshmëri;dhënie me qera të
hapsirave për zyre;dhënie me qera të patundshmërive komerciale dhe banuese;dhënia me
qera e zyreve për punë dhe veprimtari të përbashkët;dhënia me qera e hapsirave për
konferenca;dhënia me qera e apartmenteve dhe ndërtesave;menaxhimi I apartmenteve dhe
ndërtesave;shërbime për inkubacion, si dhënia me qera e hapsirave për zyre për personat që
punojnë nga shtëpia;bizneseve te sapothemeluara;bizneseve ekzistuese dhe jopërfituese;shërbime për mbledhjen e fondeve;shërbime humanitare për mbledhjen e
fondeve, shërbime brokerimi të artit;shërbime vlerësimi të artit;shërbime për sigurim
shëndetësor;shërbime për sigurim jetësor;shërbime bankare;shërbime për kredit
kartela;debit kartela dhe shërbime për mbushjen e kartelave;shërbime për autorizimin e
transaksioneve financiare dhe shërbime për pagesa;shërbime për procesimin e pagesave në
mënyrë elektronike;shërbime autenticiteti dhe verifikimi;shërbime këshillimi lidhur me
shërbimet e lartëcekura.
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim të përkohshëm;ofrimi I
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akomodimit të përkohshëm;shërbime hoteliere;kafe, bar, shërbime për restaurant dhe
kafene;shëbime kateringu (pregatitje ushqimi);ofrimi I qendrave të komuniteteve për
takime dhe mbledhje sociale;ofrimi i hapsirave dhe dhomave për takime të biznesit dhe
eventeve sociale;ofrimi I shërbimeve për kujdes ditor;shërbime për kujdes ndaj
kafshëve;shërbime për rezervim për akomodim të përkohshëm;hotele, restaurante dhe
bare;shërbime kateringu (pregatitje ushqimi);si dhe ofrimi I marrjes së porosive për ushqim
dhe marrje të ushqimit në pikat shitëse;dhënia me qera e çarçafëve dhe peshqirave;dhënia
me qera e mbulesave për tavolina.

(210) KS/M/ 2017/279
(220) 07/03/2017
(300)
(731) Albimi LTD Rruga Lidhja e Prizrenit
p.n. 60000 Gjilan Republika e Kosovës, KS
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates"
Kodra e Diellit Rr. 1 lam 11/5 Prishtinë

(540)

(511) 21 Gotë për birrë (krikëll);pjatë (qelqi);qeramika për përdorim shtëpiak;filxhan për
kafe (set);filxhan;gota për pije;pjata qelqi;kapak të qelqit;gota;pjata për sallata;pjata për
tavolinë;set për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve.

(210) KS/M/ 2017/280
(540)
(220) 07/03/2017
(731) Albimi LTD Rruga Lidhja e Prizrenit
p.n. 60000 Gjilan Republika e Kosovës, KS
(591) E vjollce, e pembe, e bardhë
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 12 Karrige të sigurisë për fëmijë, për makina;rripa (të sigurisë) për fëmijë, për
makina;mbulesa për karroca për fëmijë, (karroca për shtyrje);karroca për fëmijë (karroca
për shtyrje), biçikleta me tri rrota (triçikleta);biçikletë me tri rrota, triçiklet (bartës);karroca
për bebe;karroca për bebe (me mbulesë);automjete me telekomandë, përveç lodrave.
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(210) KS/M/ 2017/281
(220) 07/03/2017
(731) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd.
151 Lorong Chuan 02-01 New Tech Park
556741 Singapore, SG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) THINKAGILE

(511) 9 Serverë kompjuterike; pajisje për magazinimin e te dhënave ne kompjuterë;
sisteme dhe pajisje për magazinimin e te dhënave , përkatësisht, serveri informativ
elektronik për përdorim për aplikime për magazinim ne ndërmarrje, NAS magazinimi dhe
SAN magazinimi, te cilët përbehen prej harduerit kompjuterik, pajisjeve periferike
kompjuterike, dhe softuer sistemit ( sistem operativ); rrjeti ndërfaqe ( intefejs) dhe module
për serverë, module për instalim, marrësit dhe shpërndarësit dhe pajisjet kompjuterike;
ndërprerësit ne kompjuter te cilët mundësojnë hyrjen/daljen e lehtë (I / O) për te gjitha
rafte serverësh; ndërprerësit kompjuterik te cilët përbëhen nga hardueri dhe softueri te cilët
ja lehtësojnë ose mundësojnë qasjen ne serverë virtuale dhe kompjuterë viruel përmes
dizajnit te softuerit apo harduerit; kyçës( konektues) elektrik dhe elektronik, lidhëse, tela,
kabllo, mbushës, kyçës, qendra kyçëse,ndërfaqe( interfejs) dhe adoptues për përdorim ne te
gjitha produktet e lart cekura; pranues shpërndarës; pajisje bartëse digjitale elektronike dhe
softuerë ne lidhje me te njëjtit; rafte për serverë; mbajtëse për kompjuterë dhe pajisje te
tyre; ndërprerës rrjeti; softuer për komunikim kompjuterik e cila lidhë shfrytëzuesit e rrjetit
kompjuterik me rrjetin global kompjuterik; softueri kompjuterik për administrim me bazën
e te dhënave; vegla për zhvillim softueri; softueri kompjuterik për integrimin e
aplikacioneve ne bazën e te dhënave; softueri kompjuterik dhe hardueri për administrim,
kontrollimin dhe rrjetëzimin e serverit; softueri kompjuterik për përdorim me serverë
kompjuterike , pajisje për ruajtjen e te dhënave pajisje memorie kompjuterike; softueri
drejtues kontrollues (sistem operativ); softueri kompjuterik për drejtimin e sistemit ; softuer
për administrimin e konfiguracionit te rrjetit , entitetit te rrjetit ne bazë te lokimit te
entitetit ne rrjet; softuer kompjuterik për transferim automatik te komunikimit ne rrjetet
kompjuterike; softuer për virtualizimin dhe infrastrukturë; softuer për telekomunikim dhe
komunikim përmes rrjeteve komunikuese lokale dhe globale, duke përfshirë këtu internetin,
intranetin, ekstranetin, komunikimin mobil, rrjete satelitore mobile dhe rrjete satelitore;
udhëzuesit për përdorim ne elektronik te lexueshme, te lexueshme mekanike ose te
lexueshme kompjuterike ne formë për përdorim ne shitje se bashku me mallrat e lartë
cekura.
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(210) KS/M/ 2017/282
(220) 08/03/2017
(731) International Tobacco Plc 122-126
Tooley Street London SE1 2TU, UK
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 32 Pije joalkolike, duke përfshirë pije freskuese, pije energjike, pije prej hirrës dhe
pije izotonike (hiper dhe hipotonike) (për përdorim dhe / ose siç kërkohet nga atletët);
birrë, birrë malti, birrë gruri, birrë e errët, birrë tjeter, birrë e fortë dhe e çelët; pije jo
alkoolike nga malti; ujë mineral dhe ujërat e gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupe, esenca dhe preparate të tjera për të bërë pije si dhe tableta shkumezuese (sherbet)
dhe pluhurat për pije dhe kokteje joalkoolike

(210) KS/M/ 2017/283
(220) 08/03/2017
(731) INTERCOOP - Group sh.p.k
Rr. Kadri Bajri, nr.4, 30000, Pejë, KS

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje të
bërë nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akujve të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë;
maja, pjekje, pluhur; kripë; mustardë; uthull, salcat; erëza; akull
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(210) KS/M/ 2017/284
(220) 08/03/2017
(731) Kingspan Holdings (IRL) Limited, an
Irish Company of Dublin Road, Kingscourt,
Co. Cavan,, IE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540)

(511) 17 Izolim për qëllime ndërtimi; Artikuj dhe materiale të izolimit termal; Xhaketa
izolimi për tuba industrial; mbështjellës tubi për qëllime izolimi; izolimin për tubat
nëntokësor dhe tanke; Fibra xhami për izolim; fleta izoluese; tuba izolues; material për
izolim; Fibra xhami për izolimin e ndërtesave; Lesh xhami për izolim; Izolim termal
fleksibil elastomerik; Materiale izoluese për kulme; Materiale izolimi nga plastika; Folje
metali për izolim; Izolimi i zgjeruar polistiren nën dysheme; Pllakëza polietileni për izolim;
Komponent izolimi të para-formuar; Lesh mineral për izolim; Fibra tekstili jo organike për
izolim; Artikuj dhe materiale për izolimin akustik; tabelë izolimi e bërë nga leshi mineral;
Tabel fibrash për përdorim si izolues; Shkumë për izolim me densitet-të ulët poluretani;
Izolimin në formë të mbështjellësve të dyshemesë; Fibra për izolim të plotësuara me
rrëshqirë sintetike; Film poliuretani për përdorim si izolues ndërtesash; Artikuj të bërë nga
goma për qëllime izolimi; Artikuj të bërë nga goma sintetike për qëllime izolimi; Shkumë
izolimi për përdorim në ndërtesa dhe ndërtimtari; Pllakëza nga shkuma poliuretani për
përdorim si izolues ndërtimi; Materiale të bëra nga leshi për përdorim si izolues; Tekstil ose
fibra organike për përdorim si izolues; Pllakëza shkume për përdorim si izolues ndërtimi;
Materiale ose fibra kimikisht të prodhuara për përdorim si izolues; Pëlhura të endure nga
fibrat ceramike për përdorim si izolues; Materiale që i rezistojnë nxehtësisë [izolues];
Shkumë silikoni si izolues termal; Tabeel fibrash për izolimin nga temperaturat e larta;
Xhaketa izoluese termale për valvula; Artikuj tekstil të mbushur me tegela për izolim;
Artikuj për astarat mbushës për izolim; Shtëllungë poliesteri për izolimin termal; Shkumë
për përdorim si izolues për ngrohje; Materiale izolimi për izolimin kundër nxehtësisë;
Laminatë me përmbajtje të shkumës poliamide për izolim termal; izolues me funksion të
lartësisë për mbrojtjen nga nxehtësia; Pllaka nga leshi i mineraleve me peshë të ulët për
qëllime të izolimit termik; Material të izolimit termik për ndërtimin e papafingove;
Materiale të izolimit termal për përdorim në konvertimin e papafingove; Izolues akustik për
ndërtesa; Pllakëza akustike për izolim; Panele bartëse të izolimit akustik; Materiale nga
shkuma izoluese për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; Materiale lidhëse dhe izoluese;
Film poliuretan për përdorim në lidhjen dhe izolimin e ndërtesave; Shajak izolues; Shtresa
izolimi; Fleta izolimi; Tabela izolimi; Pllakëza izolimi; Panele izolimi; Leukoplaste izolimi;
Tekstil izolimi; Materiale izoluese; Substanca izoluese; Mbushës izolues; Tabela për
përdorim izolimi; Materiale izolimi për ndërtimtari; Artikuj të izolimit termal; Materiale të
izolimit termal; Panela të izolimit akustik; Tabela të izolimit akustik; Material izoluese për
izolimin kundër zhurmës
19 Materiale ndërtimore (jo-nga metali
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(210) KS/M/ 2017/285
(220) 08/03/2017
(731) Kingspan Holdings (IRL) Limited, an
Irish Company of Dublin Road, Kingscourt,
Co. Cavan, IE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) THERMOCONFORT

(511) 17 Izolim për qëllime ndërtimi; Artikuj dhe materiale të izolimit termal; Xhaketa
izolimi për tuba industrial; mbështjellës tubi për qëllime izolimi; izolimin për tubat
nëntokësor dhe tanke; Fibra xhami për izolim; fleta izoluese; tuba izolues; material për
izolim; Fibra xhami për izolimin e ndërtesave; Lesh xhami për izolim; Izolim termal
fleksibil elastomerik; Materiale izoluese për kulme; Materiale izolimi nga plastika; Folje
metali për izolim; Izolimi i zgjeruar polistiren nën dysheme; Pllakëza polietileni për izolim;
Komponent izolimi të para-formuar; Lesh mineral për izolim; Fibra tekstili jo organike për
izolim; Artikuj dhe materiale për izolimin akustik; tabelë izolimi e bërë nga leshi mineral;
Tabel fibrash për përdorim si izolues; Shkumë për izolim me densitet-të ulët poluretani;
Izolimin në formë të mbështjellësve të dyshemesë; Fibra për izolim të plotësuara me
rrëshqirë sintetike; Film poliuretani për përdorim si izolues ndërtesash; Artikuj të bërë nga
goma për qëllime izolimi; Artikuj të bërë nga goma sintetike për qëllime izolimi; Shkumë
izolimi për përdorim në ndërtesa dhe ndërtimtari; Pllakëza nga shkuma poliuretani për
përdorim si izolues ndërtimi; Materiale të bëra nga leshi për përdorim si izolues; Tekstil ose
fibra organike për përdorim si izolues; Pllakëza shkume për përdorim si izolues ndërtimi;
Materiale ose fibra kimikisht të prodhuara për përdorim si izolues; Pëlhura të endure nga
fibrat ceramike për përdorim si izolues; Materiale që i rezistojnë nxehtësisë [izolues];
Shkumë silikoni si izolues termal; Tabeel fibrash për izolimin nga temperaturat e larta;
Xhaketa izoluese termale për valvula; Artikuj tekstil të mbushur me tegela për izolim;
Artikuj për astarat mbushës për izolim; Shtëllungë poliesteri për izolimin termal; Shkumë
për përdorim si izolues për ngrohje; Materiale izolimi për izolimin kundër nxehtësisë;
Laminatë me përmbajtje të shkumës poliamide për izolim termal; izolues me funksion të
lartësisë për mbrojtjen nga nxehtësia; Pllaka nga leshi i mineraleve me peshë të ulët për
qëllime të izolimit termik; Material të izolimit termik për ndërtimin e papafingove;
Materiale të izolimit termal për përdorim në konvertimin e papafingove; Izolues akustik për
ndërtesa; Pllakëza akustike për izolim; Panele bartëse të izolimit akustik; Materiale nga
shkuma izoluese për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; Materiale lidhëse dhe izoluese;
Film poliuretan për përdorim në lidhjen dhe izolimin e ndërtesave; Shajak izolues; Shtresa
izolimi; Fleta izolimi; Tabela izolimi; Pllakëza izolimi; Panele izolimi; Leukoplaste izolimi;
Tekstil izolimi; Materiale izoluese; Substanca izoluese; Mbushës izolues; Tabela për
përdorim izolimi; Materiale izolimi për ndërtimtari; Artikuj të izolimit termal; Materiale të
izolimit termal; Panela të izolimit akustik; Tabela të izolimit akustik; Material izoluese për
izolimin kundër zhurmës
19 Materiale ndërtimore (jo-nga metali
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(210) KS/M/ 2017/286
(220) 09/03/2017
(731) Agim Lluka " Tobakos " Sh.p.k.
Rr. Ismail Qemali, nr 2/ Pejë, , KS
(591) E Kuqe, Ngjyrë Ari

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje,
zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike;
produktet për ngrohjen e duhanit; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen
e cigares ose duhan 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/ 2017/287
(220) 09/03/2017
(731) Agim Lluka " Tobakos " Sh.p.k.
Rr. Ismail Qemali, nr 2/ Pejë, , KS
(591) E kaltër, E Bardhë, E zezë,
E Hiri, Ngjyrë Ari

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, ,
duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë); cigare elektronike; produktet për ngrohjen e
duhanit; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan 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/ 2017/288
(220) 09/03/2017
(731) Beiersdorf AG Unnastraße 48
20253 Hamburg, HR
(591) E hirte dhe e kuqe e erret
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 3 Sapunët, vajrat esencialë, preparate për kujdes te trupit dhe të bukurisë, veçanërisht
preparatet për kujdesin e lëkurës dhe produkte per kujdes te fytyres ne forme te në formën e
kremeve, xheleve dhe losioneve, deodorantët për përdorim personal, kreme per rroje dhe
shkume per rroje, preparate pas rrojes, preparate për kujdesin, pastrimin dhe zbukurim e
trupit dhe flokëve, aditivë per vaske dhe dush, preparate për mbrojtje nga dielli, jo për
qëllime farmaceutike
5 Dezinfektues; preparate mjekësore për kujdes te trupit dhe të bukurisë, veçanërisht
preparate për kujdesin e lëkurës tepër të thatë dhe lëkurës së dobet në formën e kremeve,
xheleve dhe losioneve, preparatet dermatologjike për kujdesin e ekzemës, psoriazes dhe
semundjeve te lëkurës, preparate mjekësore për kujdesin, pastrimin dhe zbukurim e trupit
dhe flokëve, aditivë mjekësore per vaske dhe dush, preparate mjekësore për mbrojtje nga
dielli, preparate mjekësore për parandalimin e plakjes së lëkurës

(210) KS/M/ 2017/289
(220) 10/03/2017
(731) SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complexe B
Rue de Trèves, L-2632 Findel, LU
(591) E bardhë, e kaltër, e zezë, e
portokalltë, e kuqe, kafe, e verdhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Pastë dhe ëmbëlsira, biskota, tortë, vafer të mbushura ( biskota të mbushura me
krem të ndryshëm), çokollatë dhe ëmbëlsira me çokollatë , krem çokollate , kakao dhe
krem lajthie për lyerje; preparatet e bëra nga drithërat; akuj ushqimor.
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(210) KS/M/ 2017/290
(220) 10/03/2017
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) INVENTING FOR LIFE

(511) 16 Material i shtypur material, ne veçanti, reklamat, gazetat, broshurat, posterët,
material shkrimi dhe parulla në fushat e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe
industrisë farmaceutike
44 Dhënia e informacionit në fushën e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe industrinë
farmaceutike

(210) KS/M/ 2017/291
(220) 10/03/2017
(731) Almirall,S.A. Ronda general
Mitre,151 08022 Barcelona, ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) SKILARENCE

(511) 2 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2017/292
(220) 10/03/2017
(731) N.SH.H.Bab- Club
Sheshi I Republikes nr.2,Prishtine, KS

(540) BAB - CLUB

(511) 39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2017/293
(220) 13/03/2017
(300) 016401143 24/02/2017 EU
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
Ohio 45202, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) AMBI PUR ONE

(511) 3 Preparate për kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave; potpuri (lule të thara
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dhe erëza); temjan; vajra për parfume dhe aroma; ujë aromatik për përdorim shtëpiak dhe
për përdorim në pëlhura; dru aromatik; aromatikët; vajra esenciale; preparatet për
parfumosjen e ajrit, atmosferës ose pëlhurave në formën e tymit, avujve ose gazit
4 Qirinj, vajra, dyll dhe fitila
5 Freskues ajri; preparatet e pastrimit të ajrit; deodorantët; preparatet deodorizuese për
pëlhura, tapiceri dhe hapësirën e ambientit; preparatet për neutralizimin e erërave.
11 Aparate deodorizuese të ajrit; aparate për ftohje të ajrit; aparate për nxemje të ajrit;
tharës të ajrit; instalimet e ajrit të kondicionuar; instalimet e filtrimit të ajrit; aparate dhe
makina të pastrimit të ajrit; sterilizues të ajrit, aparate deodorizuese, jo për përdorim
personal; aparate dezinfektuese; aparate tymuese, jo për qëllime mjekësore

(210) KS/M/ 2017/294
(220) 13/03/2017
(731) Besim Mustafa Elia shpk
Muharrem Fejza, pn Prishtinë, KS
(591) Gjelbërt, Zezë, E bardhë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë ; ekstrakte të mishit; fruta te konzevuara, të ngrira, fruta të
thata dhe të pjekura dhe perime; xhelatinë, xhema, kompote; vezë; qumësht dhe prodhime
qumështi; vajrave dhe yndyrna, fara për përdorim nga njerëzit. Etj produkte sipas klases 29
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje bërë
nga drithërat; bukë, pastë dhe ëmbëlsira; akujve; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pjekje,
pluhur; kripë; mustardë; uthull, salcat ; erëza; etj produkte sipas Klases 30
31 Produktet e agrokultures dhe pyjore nuk janë përfshirë në klasat e tjera; kafshë të gjalla;
fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule natyrale; gështenjat, lajthi,festek, oriz,
fara,far dietale, misër, kikirikë, krypë, drithëra, etj produkte sipas Klases 31

(210) KS/M/ 2017/295
(220) 13/03/2017
(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, DE
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540)
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(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim në fushën e onkologjisë.

(210) KS/M/ 2017/296
(220) 14/03/2017
(300) 1796417 14/09/2016 AU
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED
7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 1040061, JP
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 3 Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; kozmetikë për pastrimin e fytyrës;
preparate për kujdes të lëkurës; preparate kozmetike për kujdesin e trupit; produkte për
makiazh; produkte për kujdes të flokëve; preparate zbardhuese dhe substanca tjera për
përdorim në lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapune;
parfume, vajra esenciale, preparate kozmetike, losione për flokë, pasta për dhëmbë

(210) KS/M/ 2017/297
(220) 15/03/2017
(731) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza Atlanta Georgia
30313, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) FANTA MUCHO

(511) 32 Birra; ujrat minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe
lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të përgatitur pije.
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(210) KS/M/ 2017/298
(220) 15/03/2017
(731) SAP SE Dietmar-Hopp-Allee 16,
69190 Walldorf, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) SAP

(511) 9 Mekanizëm për lexueshëmerinë dhe bartjen e të dhënave të të gjitha llojeve të
programeve të instaluar; programet kompjuterike dhe softuere të të gjitha llojeve;
transportuesit magnetike të të dhënave, përkatësisht kaseta magnetike, disqe magnetike dhe
kartat magnetike; manuale në formë elektronike në lidhje me programe kompjuterike,
harduere (pjeset mekanike) dhe periferike.
35 Urdhëresat sistematike të të dhënave dhe informatave në bazat e të dhënave
kompjuterike për internet në lidhje me zhvillimin, krijimin, programimin, zbatimin,
performancen, prodhimin, shpërndarjen, shitjen, zbatimin, përdorimin, funksionimin,
trajtimin, modifikimin, mirëmbajtjen, qirdhenjën, përditësimin, dizajnimin dhe transferimin
e programeve kompjuterike dhe mjetev programuese kompjuterike; sistemimi i të dhënave
dhe informacioneve në bazat e të dhënave kompjuterike për internet në lidhje me krijimin,
zhvillimin dhe dizajnimin e programeve kompjuterike, për analiza dhe aplikime të
drejtpërdrejta për përpunimin e të dhënave, dhe aparaturave për to; kryerjen, rregullimin
dhe organizimin e shfaqjeve tregtare dhe panaireve për qëllime komerciale dhe reklamuese;
konsultime për bizneset
41 Trajnime në lidhje me programimin; aranzhimin dhe mbajtjen e konferencave,
seminareve dhe trajnimeve; arsimimin
42 Krijimi, zhvillimin dhe hartimin e programeve kompjuterike dhe softuer, në mënyrë të
veçantë për funksione komerciale, duke përfshirë kontabilitetin dhe kontrollin, prodhimin
dhe menaxhimi e materialeve, menaxhimin e cilësisë dhe të mirëmbajtjes, shitjes,
menaxhimin e personelit dhe menaxhimin e projekteve, si dhe funksionimin e përgjithshëm
të zyrës, përfshirë punën në word, postën elektronike dhe arkivimin; krijimin, zhvillimin
dhe projektimin e programeve kompjuterike dhe softuer për përpunimin e të dhënave në
ram (në kujtesën përpunimit të të dhënave), për menaxhimin e të dhënave në ram (në
kujtesën e menaxhimit të të dhënave), për analizimin dhe aplikime të drejtpërdrejta të
përpunimit të të dhënave, dhe aparaturave për këtë, dhe për krijimin, zhvillimin dhe
projektimin e bazave të të dhënave në ram (në kujtesën bazat e të dhënave), në mënyrë të
veçantë në një bazë në kohë reale, dhe për lexime në një bazë në kohë reale, dhe për
vlerësimin e shpejtë të të dhënave të transaksionit; zbatimin, mirëmbajtjen, qiradhenjën,
transferimin dhe kujdesin për programet kompjuterike dhe softuer; përditësimin dhe
mirëmbajtjen e programeve kompjuterike dhe mirëmbajrjen e programeve kompjuterike në
programet e veçanta që kanë të bëjnë me zhvillimin, krijimin, programimin, zbatimin,
funksionimin, prodhimin, përhapjen dhe shpërndarjen, zbatimin, përdorimin, shfrytezimin,
trajtimin, modifikimin, shitjen, mirëmbajtjen, qiradhenjen, përditësimin, projektimit dhe
transferimin teknike në lidhje me krijimin, zhvillimin, përdorimin dhe aplikimin e
programeve kompjuterike dhe softuerve; kërkimet në fushën e programeve kompjuterike
dhe softuer
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(210) KS/M/ 2017/299
(220) 15/03/2017
(300) 302016026978.9 15/09/2016 DE
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co.
KG Rötelstr. 35 74172 Neckarsulm, DE
(591) E kuqe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 2 Ngjyra, vernik, llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtes kundër dëmtimit të drurit;
ngjyruesës; fiksues; rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale në formë folish dhe pluhuri
për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; ngjyrues për likerë; ngjyra këpucësh; ngjyra
kundër zjarit; graso kundër ndryshkjes; pasta priterësh (bojë shtypi); bojë për printim,
gëzhoja për bojë printerësh për kompjuter, gëzhoja toneri (të mbushura) për printerë,
makina faksimilesh dhe fotokopjues; ngjyra; glazura (ngjyra, llak); mbështjellës druri
(ngjyra), ngjyrues për pije; ngjyra ushqimi; letër për ngjyrosje të vezëve të pashkëve;
mbulesa për pjesët e poshtme të shasive të veturave; hollues për ngjyra; tempera
(ngjyra);ngjyra izoluese; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën
02
3 Preparate lavanderie; preparate për zbardhuese; preparate për pastrim, preparate per
lustrim; preparate per largimin e yndyres; preparate abrazivë; sapunë; parfumeri; vajra
esenciale; kozmetikë; losione flokësh; dentifricë; tualeteri (higjienë personale); losione
flokësh për higjienë personale; preparate kozmetike për kujdes lëkure; ngjitës për qëllime
kozmetike; losione pas rrojes; antiprespirant (tualeteri); preparate antistatike për qëllime
shtëpiake; aromatizues (vajra esencial); lëvore kullaie për larje; kripëra banje, jo për
qëllime mjekësore; preparate kozmetike për banjë; maska bukurie; kripra për zbardhje;
soda për zbardhje; detergjent për ruajtjen e bardhësisë për lavanderi; kimikate për freskim
të ngjyrave për përdorim shtëpiak (lavanderi); preparate për heqjen e ngjyrava; stuko
kozmetike (për mbushje); preparate kimike për qëllime dobësimi; kozmetikë për kafshë;
kremë kozmetike; krem për zbardhje të lëkurës; lustrues protezash; preparate për pastrimin
e protezave; spraj për freskim të frymëmarjes; deodorant për qenje njerzore dhe kafshë;
detergjent të ndryshëm nga ata që përdoren në proceset e prodhimit dhe për qëllime
mjeksore; ngjyra kozmetike; eau de Cologne (ujë kolonje); krem flokësh; xhele flokësh,
shamponë, kondicioner flokësh dhe mbajtje të lagështisë; parfume; buzëkuq; krem dhe
losione fytyre; thonj të remë; lustrues dhe vernik për thonj; preparate zbardhues për qëllime
kozmetike; ngjyrues për torte (vajra esenciale); esenca eterike; qumsht pastrues për qëllime
tualeti; kozmetikë vetullash; lapsa vetullash; zbutës pëlurash për përdorim lavanderie;
qerpik të remë; dyll për parket; ngjyra flokësh; ngjyra mjekre; dyll mustaqesh; spraj
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flokësh; preparate për valëzim të flokëve; zbardhues për lavanderi; preparate për zbutje në
lavanderi; nisheste për qëllime lavanderie; losione për qëllime kozmetike; make-up; pudër
make-up; preparate make-up; preparate për heqjen e make-up-it; maskara; larës goje, jo për
qëllime mjekësore; preparate për kujdes të thonjve; lapsa kozmetik; preparate për lustrimin
e dyshemesë; pomadë për qëllime kozmetike; putpuri (aroma); shkumë deti (gurr); veshje
rrëre (zmerile); letër zmerile; dru aromatizues; shampon për kafshë; krem barkash; lustrues
këpucësh; dyll këpucësh; preparate zbutës (nishesteje); sapun pëë zbardhje të veshjeve;
nisheste lustruese për qëllime lavanderie; preparate për rezitje (kozmetike); facoleta të
lagura me losion kozmetik; preparate për heqjen e llakut; dyll për depilim; dyll lavanderie;
dyll lustrimi; krem për lëkurë; preparate depilimi; xhell petroliumi për qëllime kozmetike;
transfere dekorative për qëllime kozmetike; shkop temjani (joss shkop); joss shkop
(aromatizues); aromë; preparate banje, jo për qëllime mjekësore; detergjent enësh; krem
kundër diellit dhe rezitje; preparate për kujdes të lëkurës pas banjës në det; veshje e
impregnuar me detrgjent për pastrim; leshi pambuku për qëllime kozmetike, posaqërisht
lesh pambuku, sythe pambuku, vata pambuku; preparate për drenazhim të tubave; largues
ngjyrash; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; preparate për shkëlqimin e gjetheve të
bimëve; ekstrakte bimësh (parfume); baza bimësh për parfume; ajër i presuar në kanaqe për
qëllime pastrimi ose pluhuri; preparate për heqjen e ngjyrës; preparate heqje shkallëzuese
për qëllime shtëpiake; ngjyrues për qëllime lavanderie dhe tualeti; graso për qëllime
kozmetike; heqës njollash; lëngje jo rëshqitës për dysheme; dyll jo rëshqitës për dysheme;
xhel dental për zbardhje; glazura për qëllime lavanderie; lecka xhami; preparate kozmetike
për kujdes të lëkurës; preparate për rezitje (kozmetike); takëm kozmetik (e mbushur);
losion për qëllime kozmetike; vaj bajemje për qëllime kozmetike; preparate larje të
ngjyrave; preparate për rroje, shkumë për rroje, gurë për rroje (ostrigjen); losione për pas
rroje; likuid për pastrim të xhamit të veturave; vajra për qëllime pastrimi; make-up;
preparate për pastrim të tapetave; krem për mbrojtje nga dielli ( kozmetikë); i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 03
4 Vajra industriale; yndyrna industriale; lubrifikantë; kompozime për absorbim;
kompozime për lagështim; kompozime për lidhje të pluhurit; karburant (përfshi spirit për
motor) dhe ndriques; kandela dhe qirinj për qëllime ndriqimi; graso për rripa; graso për
lëkurë; graso për barka; vajra për ruajtjen e lëkurës; vajra për ngjyrosje; preparate jo
rëshqitës për rripa; praparate për heqjen e pluhurit; karburant të lëngshëm, solid dhe gazi
(përfshi karburantët e motorit) dhe karburantët për ndriçim; derdhje druri (prodhime) për
ndezje; derdhje letre për ndezje; ndezës zjarri; graso ndriques; kandela të pemës së
krishtlindjes; dyll blete; gaz karburanti, dru zjarri, vajra karburanti, spirit i metilizuar;
briketa ndezëse; kandela me parfum; briketa druri; qymyr druri, pluhur qymyri (karburant),
torfë (karburant); briketa torfe (karburant); qirinj lampe; mbrojtës lëkure (vajra dhe graso);
vajra motorik; gaz për ndriqim; vajguri (i papërpuuar ose i rafinuar); graso për barka; dyll
ndriques; graso për armë (armë), graso leshi; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i
përfshirë në klasën 04
5 Produkte farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; substanca
dhe ushqime dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari; ushqim për bebe;
shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale fashimi; dyll dentar; materiale
për mbushje të dhëmbëve; preparate për shkatërimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë;
preparate farmaceutike dhe veterinare për kujdes shëndeti, posaqërisht shëllirë, solucione
dhe inhalatorë, solucione për iritim nazal, inhalim dhe gargara; kura që pihen për qëllime
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mjeksore; preparate dhe substanca mjeksore; pambuk absorbues; shirita adeziv për qëllime
mjeksore; preparate për përmirsimin e ajrit, përkatësisht deodorantet dhe pastruesit e ajrit;
preparate për purifikim të ajrit; gjëra ushqimore albuminoze; larës kafshësh, preparate
biologjike për qëllime mjeksore; pambuk antiseptik; antiseptikë; balsam për qëllime
mjekësore; vata higjienike; vata menstruale; vata për fashim; preparate terapeutike për
banjo; preparate banje terapeutike për qëllime mjeksore; krip banje për qëllime sanitare;
banjo oksigjeni; kripra për banja me ujë mineral; rripa për peceta sanitare; vata menstruale;
rrathë për qëllime mjeksore; jastëk për kujdes të gjinjve; embëlsira me ilaçe; kapsula për
qëllime mjeksore; vula për qëllime farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjeksore; kolar
antiparazit për kafshë; ëmbëlsira për qëlime mjeksore; produkte dezinfektues, shpërlarës
dhe pastrues për kontakt lense (thjerza); solucione për dhe për përdorim me kontakt lense;
kimikate kontraceptive; ilaçe misri; rrathë misri për këmbë; pambuk për qëllime mjeksore;
preparate farmaceutike për trajtim të zbokthit; deodorant për veshje dhe tekstil; detergjent
për qëllime mjeksore; pije dietike të adaptuara për qëllime mjeksore; ushqim dietik dhe
preparate ushqimore për qëllime mjeksore; ushqim dietik për kujdes shëndetsor me bazë
vitaminash, mineralesh dhe element gjurmësh; preparate enzimesh për qëllime mjeksore;
substanca dietike për qëllime mjeksore; desinfektantë për qëllime higjienike; losione qensh;
larës qensh; repelent (neveritës) për qen; pije mjeksore; ujitje okulare; kuti të ndihmës së
parë, të mbushura; ngjitës insektesh; letër për kapjen e insekteve; preparate për shkatrimin e
insekteve; ilaç për djersitjen e këmbëve; fashë për fashim; germicid; kedër druri për
përdorim kundër insekteve, graso për qëllime mjeksore; çaj mjeksor; repelant (neveritës)
insektesh; insekticid; xhel vajguri për qllime mjeksore; brekë menstruacioni; brekë sanitare;
pluhur qumshti për bebe; sheqer qumshti; pëlhurë e impregnuar me losion farmaceutik;
losion për qëllime farmaceutike; losion për qëllime veterinare; tableta; pije qumshti të
ëmbla për qëllime mjeksore; alkool për qëllime mjeksore; barishe mjeksore; vajra mjeksor;
arka të bartshme mjeksore, të mbushura; ilaçe për qëllime të mjekësisë njerëzore ; tampon
sanitar; mentol; pomadë; shtesa ushqimore minerale, produkte shtesë ushqimore për
qëllime jo mjeksore me bazë minerale, amono acidi, elemnte gjurmësh, fibrave bimore (me
kalori të ulët), të vetëm ose në kombinim; produktet e shtojcave ushqimore në bazë të
proteinave; letër për gjurmë dhëmbësh, preparate për gjurmë dhëmbësh; shpërlarës goje;
baltë për banjë; pelena sufers (për persona të sëmurë) ; zëvendësues ushqimi për qëllime
mjeksore; peshqir sanitar; vata menstruacioni; brekë absorbuese të papërmbajtura për të
sëmurët; brekë të linjta; preparate antiparazite; pilula për qëllime farmaceutike; preparate
farmaceutike për diagnostifikim të shtatzanisë; çaj për dobsim për çëllime mjeksore; ilaç
për djersitje; xhel mbretëror për qëllime mjeksore; preparate farmaceutike për kujdes të
lëkurës; kripra aromatike; preparate sterilizuese; pomadë kundër djegies nga dielli;
preparate kundër djegies nga dielli për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime
farmaceutike; preparate të vitaminës; sythe pambuku për qëllime mjekësore; fasha
mjekësore; poultices (masë e lagësht bimore prej mielli për përdorim në trup për lehtësimin
e dhimbjeve ); kompresues; kompresues dhe fashime për zbritjen e temperaturës së
trupitose për zvoglimin e etheve ose zbutjen e kokë dhimbjes; fashime mjeksore për plagë;
ilaçe për qëllime mjeksore; ulës i temperraturës; çaj barishtash; llapa me sinap; preparate
dobësimi për qëllime mjeksoe; ndalës apetiti për qëllime mjekosre: tonik për qëllime
mjeksore; ilaç për alergji; preparate pediatrike për qëllime mjeksore; preparate për kallo për
qëllime mjeksore;
preparate sprai për freskim të dhomave; preparate farmaceutike dhemjeksore për atlet, siç
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janë pomadat, xhelet, spraj, për muskuj të tendosur dhe të tensionuar; kompresa; vata
sportive dhe vata për qëllime shëndetsore, pambuk për qëllime mjeksore; peceta të
hedhshme për bebe nga letra dhe celuloza; pelena për veshje; peceta bebesh nga materiali
tekstil; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 05
6 Metale të zakonshëm dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtimi metalik; ndërtesa të
transportueshme nga metali; materiale nga metali për binar hekurudhash; tela dhe kablo jo
elektrik nga metale të zakonshëm; hekurishte; harduer metali; tuba dhe gypa nga metali;
kasaforta; kabina nga metali; shirit mbështjellës ose lidhës nga metali; kapse nga metali për
kabllo dhe tuba; fije nga metali për lidhje, pllaka dyshemeje nga metali; fuqi nga metali;
shkronja dhe numra nga metali i zakonshëm, pos shkronjave të shtypit, figurina (statueta)
nga metali i zakonshëm, tela, llitar teli, timon nga metali, tel hekuri, bedgje (shenja) nga
metali për vetura, montime nga metali për dritare; ndalës dritaresh nga metali; rolete metali
për dritare, hapës dritaresh, jo elektrik, mbyllës dritaresh, jo elektrik, dysheme nga metali,
tuba kapse për banjë nga metali, numra shtëpish nga metali, jo ndriçues; punë artizanale
nga metali; mbajtëse nga metali për trajtimin e ngarkesave; mbajtës thikash nga metali;
pllaka nga metali me emra; pllaka të regjistruara nga metali; gjuhë dryni nga metali;
mbyllës spiral; kuti sigurta për para; sirta nga metali për ushqim; stol hapi për ushqim;
montime dere nga metali; ndalës portash nga metali; doreza dere nga metali; zile dere nga
metali, jo elektrike; doreza dere, kapse gugaçe dere, hapës dere, jo elektrik, mbyllës dere ,
jo elektrike; dry, kafaz nga metali, gardhe nga metali, kunj tende nga metali; xehe; shkronja
kutish nga metali; dry nga metali për vetura; rrjeta nga metali; rjeta insektesh nga metali;
kruese dere; kuti keshi nga metali; grila nga metali; mbërthecka veshjesh nga metali; tabela
rosash (rrugica) nga metali; veranda nga metali; (ndërtime) pishina (me struktura të para
fabrikuarra metali); rrota mobiljesh; tabela me shenja, përfshi tabelat e regjistrimit për
automjete; kontejner transporti, cisterna; kudhër; kabina ashensori; çezma për enë; kapakë
shishesh; nyje për tubacione; valvula (të ndryshme nga ato për makina); foli alumini; serra
nga metali (të transportueshme); instalime parkingjesh për biçikleta nga metali; erësues të
jashtëm dyersh nga metali; mbrojtës drunjsh nga metali; kunj fiksues; kapse nga metali për
kablo dhe tuba; kontenjer paketues nga metali; mbyllës për kontejner nga metali; struktura
metalike për mobilje; bishta nga metali; kuti konservimi nga metali; mbyllës (shul) kutije
nga metali; veshje teli (rjeta) nga metali; priza muri nga metali; kurtha metali për kafshë të
egra; figurina (statueta) nga metali, kapak shishes nga metali; foli metali për mbështjellje
dhe paketim; gremça metali për veshje binarësh; doreza nga metali; dispenzues (dozues)
për peshqir, i fiksuar, nga metali; zinxhir për qen, plaka identiteti nga metali; kuti veglash
nga metali, të zbrazta, shkallë nga metali; shkallë hapëruese nga metali; rrjetë mbrojtese
nga zjarri; kapëse rrotash (anije); tel me gjemba; mbështetës nga metali; drejtues ere për
shqetësim të shpezëve nga metali; kafaz dhe banjo zogjsh nga metali; tregues kohe ose ere
nga metali; unaza për çelsa; zinxhir çelsash nga metali i çmuar ; bexhe (shenja) nga metali i
zakonshëm; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 06.
7 Makina për metal, dru dhe procesim të plastikës, makina për industrinë kimike, bujqësi,
miniera, makina tekstile, makina për industrinë e pijeve, makina paketimi dhe vegla
makinash; motor dhe makina (pos për automjete toksore); lidhje makinash dhe komponent
transmisioni pos për automjete toksore); zbatime bujqësore të ndryshme nga ato që
operohen me dorë; inkubator për vezë; makina atumatike për shitje; aparate elektrike për
kuzhinë dhe mirëmbajte shtëpie, posaqërsiht pastrues avulli, makina elektrike universale
për kuzhinë, mikser për qëllime shtëpiake, thika elektrike, makina elektrike për çarje
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(coptim), bluarje, shpypje ose hapje, çelës elektrk për kanaqe, procesor elektrik frutash për
qëllime shtëpiake, mulli kafje, që nuk operon me dorë; mulli për qëllime shtëpiake, që nuk
operon me dorë, makina për përzierje; makina elektrike për saldim; fshirëse elektrike për
qëllime shtëpiake; makina për prerje; makina për bërjen e pastave ushqimore; makina për
prerjen e bukës, bluajtës mishi, rahës elektrik; makina për qërim (heqje të lëvores), makinë
për bluarje të perimeve, makina etiketash, aparate për bërjen e pijeve të gazuara; makina
dhe aparate elektrike për lustrim me dyll; hekur me presion avulli për pëlhura; makinë për
shtrydhje për lavanderi; makinë enësh, pastrue vakum dhe aksesuarë për pastrues,
posaqërsiht thasë për vakum pastrues; lavatriqe, tharëse centrifuge, makina dhe aparate për
lustrim, të makinave për hekurosje; makina për qepje, pedalje për makina për qepje; larës
me presion të lartë; kositëse; sharra (makinë); dispozicion i plehrave; makina dhe aparate
për shkumëzim të qilimave, mobilje me susta dhe qilima muresh; sharë zinxhirore; hekur
saldimi (që operon me gas); vegla makinash elektrike, posaqërsiht makina shpimi, shpim pa
tel, kaçavida (shpuese) pa tel; pjesë të makinave për metal, dru dhe procesuim të plastikës;
sharë zinxhirore; makina fryrëse; gjeneratorë ryme, aprate ashensorësh (makina); makina
elektrike lustrimi, jo për qëllime shtëpiake; lustrues elektrik për këpucë; gërshërë elektrike,
presa elektrike (makina); makina për bluarje; makina për prerje përdorim industrial,
makina elektrike saldimi; makina për grirje; zbatime bujqësore dhe kopshtare; pompa
ajrimi për akuariume; aparate për operim me ashensore; vegla (makina) për spërkatje;
makinat për veshje; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 07
8 Vegla dore (që operojnë me dorë); orendi që operojnë me dorë për përdorim në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari, për konstruksionin e makinave, aparateve dhe automjeteve si dhe për
industrinë e ndërtimit; takëm thikash; pirunj dhe lugë; armë brezi; brisqe; takëm thikash
tavoline; pjata argjendi; aplikime epilatorësh dhe depilatorësh (elektrik dhe jo elektrik),
takëm manikyri (elektrik dhe jo elektrik); skedar (vegla); lustrues thonjsh (elektrik dhe jo
elektrik), kapse flokësh për përdorim personal (elektrik dhe jo elektrik), orendi për dredhje
vlokësh (që operojnë me dorë jo elektrik); hekur për hekurosje flokësh, mbushës thonjsh
(elektrik dhe jo elektrik), kapës thonjsh (elektrik dhe jo elektrik); pincë thonjsh; takëm
pedikiri, orendi për kujdes të këmbëve ( (përderisa janë të përfshirë në klasën 08); pinca;
lakues të qerpikëve; brisqe (elektrik dhe jo elektrik), arka brisqesh; kuti rroje, brisqe për
rroje, brisqe; orendi që operojnë me dorë për prerje, shtypje ose hapje; orendi që operojne
me dorë për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, për konstruksione të makinave,
aparateve dhe automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; thika të lakuara (të vogla),
gërshërë për krasitjeje; vegla kopshti (që operojnë me dorë), kositëse bari (që operojnë me
dorë), mjete për hapje kanale (që operojnë me dorë), çekiç (vegël dore), turjela (vegla
dore), dana, shara (vegla dore), korniza për shara dore, libela, qethës skajesh (metal,
krasitje, kopshti), prerës, vegla për prerje, kaçavida; gurr zmeril ose disk zmeril (orendi
dore); orendi dore për zbulim të likuidëve; hapës i guacave; sëpata, kazma; kamin të
poshtëm; kapës mjekre, gërshër drunjsh, gërshër për krasitje; turjela; turjela për vrima të
mëdha (vegla dore), turjela që shtyhen me gjoks; sqepar (vegla); hekur i rafsht për
hekurosje; kamë, hapës kanaqesh; turjela; kunj goditës, kunj akulli (goditje); thika për
shpëndarje të masës; thika shkallore; thika harkore (vegla dore), prerës perimesh në riska;
hanxhar; shufër për dredhje flokësh; aparate për largimin e insekteve (vegla dore);
spërkatës, spërkatës për spërkatje të insekticidëve; thika gjuetie, shat (vegla dore);
instrumete për goditje të biletave; thikë djathi riskash (jo elektrik); garuzhdë (vegla dore);
vegla tornosh (vegla dore), shara elektrike vertikale;
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vegla shpuese (vegla dore); hanxhar (masheta); mistri; kosa; dibek për goditje; gjjilpër për
qendisje; pionca prerëse; heqës thonjsh; arë thyes; mbledhës frutash; lopata për ngritje
(shkulje) të bimëve; aparate për eliminimin e parazitëve të bimëve; revole për shkatrimin e
mastikës (dyllit) (që operojnë me dorë); prerës pice (jo elektrike); pajisje me rula (vegël
dore); lëmues brisqesh; limë (vegël dore), instrumente për prerjen e tubave; mbajtës share;
orendi për bluarje dhe sharim; lopata; disqe për bluarje; çelsa (vegla dore); mjete zmerile;
mengene, kapse zdrukthatri ose fuqibërësi; hekura zjarri; kosa; kosa gurësh; drapër; lopata,
tërfurq; goditës qendre (vegla dore), tokmak (vegël dore); shkulës rrënjësh; mprehës çeliku;
grihë guri; mbajtës grihe; sakicë; hekur të rafsht për hekurosje; prerës shiritash; i gjith malli
i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 08.
9 Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, survejuese, fotografike, kinematografike,
optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë shpëtuese dhe
mësimdhënie; aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, akumulim,
rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike; aparate për incizim, transmetim ose
reproduktim të zërit ose imazheve; bartës magnetik të dhënash, incizime; CD, DVD dhe
bartës tjerë digjital; makina automatike dhe aparate që aktivizohen me monedha; arka
regjistruese, harduer për procesuim të dhënave, kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për
shuarjen e zjarrit; numratorë; orendi mësimdhënje audio-visuele; bateri, kuti baterish;
mbushës baterish; dylbi; makina kalkuluese; kamera, kamera kinematografike si dhe pjesë
dhe komponentë për ato; thjerza për kamera; filma vizatimor të animuar; kasetofon; zinxhir
syzesh; filma kinematografik (të ekspozuar); CD plejer; CD (audio dhe video); disqe me
reze të kaltëra; CD-ROM-e; programe të incizuara kompjuterike, të regjistruar; programe
kompjuteri; softuer kompjuteri, i regjistruar; kompjutorë; printer që përdoren me
kompjuter; kompjuter doracak dhe aksesuarët e tij posaqërisht mbushësit e baterive, bateri
dhe çanta të dizajnuara për kompjuter doracak; softuer kompjuteri i shkarkueshëm nga
interneti; PDA (sistencë digjitale personale), kopjuter xhepi; paisje preifere të kompjuterit
dhe aksesuarë të tyre, posaqërisht tastatura, miu i kompjuterit, top gjurmues në maus, surf
stick (usb), xhointstick (dorezë), mbështetëse për lojëra (gamepads), timon kompjuteri,
paisje për gjenerim të muzikës për përdorim me kopjuter, kyçje në platformë, memori
kartela, kartela grafike, TV kartela për kompjuter, kartela zëri, uebkamera, CD ndezës
(burner), DVD disqe, ndezës (burner) reze të kaltëra; modem; kablo konetktues, priza
konektuese, USB kablo; altoparland kompjuteri, hard disk, disk driver, USB memori driver,
adaptor rrjeti, lexues kartelash, altoparlandë, kontakt thjerza; kuti për kontakt thjerza;
aparate për procesuim të dhënash; matës rrobaqepsie; zile elektrike për dyer; përkthyes
elektronik xhepi; shuajtës zjarri; filma të ekspozuar; alarm zjarri; korniza për transparencë
fotografish; aparate për regullimin e nxehtësisë; xhu boks muzike; thjerza optike; matës
letre (shkallor); gomë shpëtimi; trap jetë shpëtues; çelësa elektrik; media magnetike për të
dhëna; kartela magnetike të koduara; pajise magnetike të koduara; magnet; syze zmadhuese
(thjerza); aparate matës; mikrofonë; mikroskop; shenja projektuese; ekran projektues;
radio; gramafon; aparate për kontroll nga distanca; vizore (instrument matës); smart kartela;
detektor tymi; priza, fishe dhe kontakte tjera; aparate për incizim zëri; incizime
fonografike; aparate për reprodukim të zërit; aparate për transmetim të zërit; kuti syzash;
korniza syzash; syze; syze (optike); syze dielli; kyçës elektrik; shirit incizues; aparate
telefoni, pranimi, transmetimi, tela; teleskopë;
takëm TV; aparate televizive; indikatorë temperature; instralime elektrike kundër vjedhjes;
107

Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

termometra; tremostatë; video kaseta; gëzhoja video lojrash; video disqe; video shirita,
video ekrane; video incizues; video CD; DVD (video disqe); plejer dhe video incizues për
CD, DVD dhe disqeve me reze të kaltërta; aparate audio visuale me paisje për këndim të
gjatë; mbajtës të përshtatshëm, bartës, mbulesa të dizajnuara për video dhe kaseta zëri, CD,
disqe laserike, videodisqe dhe DVD (video); mbështetës miu; telefon, telefon pa tel, telefon
celular si dhe pjesë dhe komponentë për ato; çanta dhe kuti për telefonë; radio pejgjer si
dhe pjesë dhe komponentë për ato; çanta për radio pejgjer; mbulesa, kontejner, bartës dhe
mbajtës për celular dhe radio pejgjer; kufje; telefon veshi dhe mikrofonë/folës telefon për
përdorim me celular; indikator thirjesh për telefonë, celular dhe radio pejgjer; maska sysh si
mbrojtës nga rezatimet ndriquese; agjenda elektronike; zile alarmi elektronike; sisteme
alarmi; lexues të bar kodeve; barometra; sirena; njësi qëndrore për procesuim (për
procesuim të dhënash); çip (qarqe të integruara); kronograf (aparate për regjistrimin e
kohës); tastierë kompjuteri, memori kompjuteri; bashkues akustik; bashkues (paiseje për
procesuim të dhënash); media optike të dhënash; disqe optike; disqe magnetike; aparate për
zhytje; maska për zhytje; takëm për zhytje; tabela doracak elektrinike, lapsa elektronik (për
njësi për ekrane vizuale); penj për syza; syze (okular); erësues sysh; faks makina; filtra për
fotografi; flopi disqe; shirita për pastrim të kokave për incizim; higometra; qarqe të
itegruara; aparate interkomunikimi; ndërfaqje (paisje përndërfaqje ose program për
kompjuter); makina faturimi; konvertues thjerzash (optike); njsi të shiritave magnetik për
kompjuter; shirita magnetik; lugë matëse; mikroprocesor; modemë; makina për numrim dhe
klasifikim të parave; monitorë (harduer kompjuteri); monitorë (programe kompjuteri); mi
(paisje për procesuim të dhënash); fibra optike (filament si ndriques drite); syza optike;
mallra optike; thjerza optike; sahat parkingu; paisje periferike të kompjuterit; këndmatës
(instrument matës); takëm për radiotelegrafi; takëm radiotelefonie; skaner (paisej për
procesuim të dhënash); gjysëmpërçues; transparenca (fotografi); shirita incizues; aparate
demagnetizues për shirita magnetik; tela telegrafik; telegrafë (aparate); teleprinterë;
telepromterë; shpërndarës biletash; transmetues (telekomunikim); takëm transmetimi
(telekomunikim); matës; video telefonë; alarm fishkëllues; priza veshës për zhytës; syza
mbrojtëse për sportistë; helmeta mbrojtëse për sport; aparate dhe aksesuarë navigimi,
posaqërisht antena, mbushës baterish, bateri, mbajtës të përshtatshëm dhe çanta; pragrame
për lojëra kompjuteri; publikime kompjuteri (të shkarkueshme); pragrame kompjuteri
(softuer i shkarkueshëm); stero për përdorim personal; satelitë për qëllime shkencore;
mbështetës të kyqit të dorës përpërdorim me kompjuter; kablo për telefon pa kablo; kapela
antenash për celular; qarqe të integruara dhe CD-ROM-e për ruajtjen automatike të
programeve për instrumente muzikore elektronike; mbrojtës dhëmbësh; kohëmatësit e
vezëve; shenjat alarmi; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 09
10 Aparate dhe instrumenta kirurgjike, mjeksore, dentare dhe vetrinare, gjymtyrë, sy dhe
dhëmbë artificiale; artkuj ortopedik; materiale për qepje; aparate për matje tensioni; shishe
për ushqim; bebiron për bebe; vata; batanie elektrike për qëllime mjeksore; kondomë;
kontraceptiv jo kimik; aparate dentare; bebiron për shishe; kunj për veshë (pastrim);
mbështetës për taban të rafsht; pinca; dorëza për masazh; dorëza për qëlime mjeksore;
ndihmesa ndëgjimi për shurdhanë; mbrojtës të ndëgjimit; aparate terapeutike me ajër të
nxehtë; qese akulli për qëllime mjeksore; inkubator për bebe; aparate për masazh;
ripa materniteti; thasë foshnjesh; jastëk barku; jastëk ngrohës (elektrik) për qëllime
mjeksore; jastëk gjumi për pagjumsi; sfungjer kirurgjikal; lugë për administrim mjeksor;
stetoskop; barelë ambulance; pako termale për ndihmë të parë; krurës gjuhe; pe për qëllime
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dentare (instrumet dentar)¸ paisje kontraceptive; termometra për qëllime mjeksore; qese uji
për qëllime mjeksore; oturak për krevat; unaza dhëmbësh; kompresa të ngrohta dhe të
ftohta për qëllime mjeksore; jastëk me akumulator nxehtësie për qëllime mjeksore;
inhalator; gjilpëra akupunkture; aprate për rehabilitim të trupit për qëllime mjeksore; basen
për qëllime mjeksore; krevat, posaqërisht të bërë për qëllime mjeksore; hark mbështetës për
mbathje; filtra për reze ultraviolete, për qëllime mjeksore; mbrojtës gishti për qëllime
mjeksore; paryka flokësh; thika misri; qese dushi; çorape venash, paterica, lampa për
qëllime mjekore; pompa gjinjsh; kupa vakumi; aparate reanimimi; priza veshësh (paisje për
mbrojtjen e veshëve); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 10
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim
uji dhe qëllime sanitare; aparate për kondicionim ajri; tharës ajri; aparate dhe makina për
pastrim të ajrit; tapë hunde kundër spërkatjes; aparate filtrimi të ujit; ngrohës akuariumi;
lampa akariumi; montime dhe instalime për banjo; ngrohës banje; ngrohës krevati; aparate
për ftohje të pijeve; drita biçiklete; batanije lektrike për ngrohje; bojler, posqërisht për
ngrohje dhe bojler uji; toster; qilima që ngrohen me rymë; drita tavani; llambadar; drita
elektrike për pemën e krishtlindjes; drita akuariumi; lampa; filtra për kafe elektrik; makina
për kafe; kafeterie me filtër; furë për pjekje të kafes; kontejner ngrirës; gatues; aparate dhe
instalime gatimi; paisje elektrike gatimi; instalime përftohje për ujë dhe lëngje; instalime
për ftohje për duhan; jastekë me pajisje ngrohëse (jastëk), jo për qëllime mjekësore;
frigorifer me ngrirje të thellë; ngrirës të thellë elektrik; aparate dezinfektimi; shpërndarës
desinfektimi për tualetë; aparate destilimi; tharës flokësh; filtra për ujë të pishëm; aparate
për tharje të sanës dhe ushqimit të kafshëve; lampa elektrike; fener kinez; fen (kondicioner
ajri); fen elektrik; ngrohës (elektrik) për shishe ushqimi; instalime për vlim të ujit; ;
ornamente fontane; ngrirës; roster (pjekje) për fruta; pllaka metalike për pjekje dhe skuqje
të ushqimit; aparate fërgimi; aparate dore për tharje për dhomë banje a larëse; montime për
ajër të ngrohtë; stufa për ajër të ngrohtë; pllaka për ngrohje; bojler për ujë të ngroht; numra
ndriçues për shtëpi; lagështues; kuti akulli; aparate dhe makina akulli; çajnik elektrik;
mantel lampe; oxhak lampe; qelqe lampe; globe lampe; reflektor lampe; hijezues lampe;
lampa; hijezues lampe; fener për ndriçim; tharës elektrik për lavanderi; drita llambe;
ndriçues; fura mikrovale; instalime për ftohjen e qumshtit; çezma mikse për ujësjellës;
ngrohës pjatash; pishtar të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; tigan i thellë elektrik me presion;
enë me presion për ujë; radioator elektrik; kabina për ngrirje; dhoma për ngrirje; aparate për
ngrirje; roster; aparate fërgimi (paisje gatimi); rotullues zgare; kapse për zgarë; pjekëse;
gurë llave për përdorim në zgara; llampa sigurie; kabina dushi; priza për drita elektrike;
kolektor solar (ngrohje); tas tualeti; ulëse tualeti; kapak ulëse tualeti; tualet portabël;
urinues; hekur elektrik për pite; hekur elektrik për pjekje; tigan për ngrohje; lavaman
duarsh; ngrohës uji; aparate dhe makina përpastrim të ujit; sterilizues uji; pastrues elektrik
të ajrit; paisje kundër verbrimit për automobilë (paisje dritash); paisje kundër verbrimit për
automjete (paisje dritash); lampa harkore; autoklav (gatues elektrik me presion); tuba banje;
paisje mbrojtëse të dedikuara për instalime dritash; difuzer drite; çakmak fërkues për ndezje
gazi; drita për automjete motorike; drita për automjete; stufa; stufa ( aparate ndriçimi);
gatues orizi; kofano për nxjerje për kuzhinë; vaska banje; instalime banje; aprate për nxirje;
makina për bukë; toster buke; batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore; aparate për tharje
të ushqimeve organike; shkrirës, ngrohës, kondicioner ajri, aparate për ngrohje për shkrirje
të xhamave të veturave; drita të përparme për automjete; fishe për drita elektrike; filtra
(pjesë të instalimeve shtëpiake ose industriale); ngrohës këmbësh (elektrik ose jo elektrik);
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ndezës gazi; bojler gazi; aparate për pastrim të gazit; aparate avulli për fytyrë (për sinuse);
poça drite; ngrohës uji; elemente për ngrohje; kapak radiatorësh; radiatorë për ngrohje;
aplikime elektrike për bërjen e jogurtit; oxhaqe, shtëpiake; lagështues për radiatorë të
nxemjes qëndrore; fen elektrik për përdorim personal; instalime për sauna; drita për zhytje;
paisje ngrohëse; aparate dhe instalime për zbutje të ujit; aparate për vorbulla uji; djegës për
parfume; pllaka për ngrohje për pjekjen e petullave; aparatura dezodorimi me aromatizues
rimbushës në automjetet motorike; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë
në klasën 11
12 Automjete; aparate për lëvizje toksore, ajrore ose ujë; paisje kundër verbrimit për
automjete; alarm kundër vjedhjes për të automjeteve; paisje kundër vjedhjes për automjete;
karoca bebesh; zile për biçikleta dhe treçikleta; çikleta, biçikleta dhe treçikleta dhe pjesë
dhe komponente për ato; karroca; karoca dore; mbulesa ulësesh për automjete; veshje
mbrojtëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta; trajtim karroce; pushues koke për ulëset e
automjeteve; mbulesë për karroca bebesh; mbulesë për automjete; bori për automjete; nyje
shpërndarëse; bucelë e rrotës; bartës bagazi për automjete; rrjeta bagazhi për automjete;
karrocë dy rrotëshe; baltprirës; paisje kundër rëshqitjes për rrota të automjeteve; pedalje për
barka; lopate barkash; pedalje për çikleta; pompa për çikleta, biçikleta dhe treçikleta;
mbulesa për karroca bebesh; mbulesa ulësesh për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose
motoçikleta; ulëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose motoçikleta; rripa sigurie për
ulëset e automjeteve; karige sigurie për fëmijë për atomjete; ulëse automjetesh; parzmore
për ulëse të automjeteve; erësues të adaptuar për automjete; goma për rrotat e automjeteve;
tapiceri për automjete; mbulesa automjetesh; karrocë me rrota; pastres të dritareve të
automjeteve, aparate për shpërndarje të aromës në automjete; aeroplan; jastëk sigurie
(paisje sigurie për automjete motorike); tollumbace; autobus motorik; pasqyra për pamje të
pasme; motor autobusi; vetura; motoçikleta; karoca shopingu; goma për çikleta, biçikleta
dhe treçikleta ose motoçikleta; automjete elektrike; automjete uji; mbulesa për doreza
dyersh për automjete motorike; rimorkio(automjete); rimorkio për tërheqje për automjete;
mbulesa për timon automjetesh; segment frenash për automjete; mbules frenash për
automjete; frena për automjete dhe biçikleta; këpucë frenash për automjete; vetura
kampimi; motor elektrik për automjete toksore; mbajtës biçikletas, çikletash (pjesë të
biçikletave dhe çikletave); rath të rotave të biçikletave, zile, zixhir, shporta, drejtues
(timon), motor, pompa, rrota, korniza, goma, mbulesa për ulëse, goma të brendshme, spicë;
indikatorë drejtimi për automjete dhe biçikleta; automjete me drejtim nga distanca; alarm të
pasmë për automjete; goma rotash për automjete; balestra pezullimi (amortizator) për
automjete; parakolp automjetesh; bord vrapimi për automjete; rrathë për rota veturash;
veshje e jashteme për riparim të gomave të brendshme; dhëmbzor për automjete toksore;
shporta të përshtatura për biçikleta; balansues peshe për rrotat e automjeteve; rrota për
karoca; pajisjet jo rrëshqitëse për goma të automjeteve, në veçanti zinxhirët e dëborës;
baltprirës; zorrë për gomë pneumatike; pompa ajri (aksesuar automjetesh); ulëse dhe
mbulesa ulësesh për motoçikleta; mbulesë për rrotë rezervë për automjete; pastrues dritash
të përparme; parafango për anije; karocë dore (pune); trasnportues skish për automjete
motorike; transportues biçikletash për automjete motorike; kapse zhurme për rrota;
zhurmues për rrota; spoiler për automjet; kapak për rezervuar karburanti për automjete;
valvula për goma automjeti; çakmak cigaresh dhe purosh për automjete motorike; i gjith
malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 12
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14 Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, shufra nga metealet e çmuara, tel nga metali i
çmuar, buste nga metale e çmuara, ornamente kapele nga metalet e çmuara, kuti nga
metalet e çmuara, kuti stolish (arka ose kontejner) nga metale të çmuara, ornamente
këpucësh nga metalet e çmuara, lidhëse argjendi (tela argjendi); stoli, gurë të çmuar;
instrumente kronologjike dhe horologjike; stoli dhe objekte ornamentale të reme; broshe;
kopsa për rripa ore; zinxhir; varëse; monedha; bexhe nga metalet e çmuara; buton
manshete; vathë; ari i remë; tase dhe qypa (nga metale të çmuara); objekte nga imitimi i
arit; arka stolish; kuti stolish; qafore; gjilpëra (stoli); gjilpëra shenja për xhaketa; unaza;
statueta dhe statu nga metali i çmuar; kapse kravate; orë dore dhe orë xhepi dhe pjesë dhe
komponent për ato; shirita orësh; zinxhir orësh; arka për orë xhepi; matës kohe; xhilpëra
ornamentale, xhilpëra kravate; medalje; unaza çelsash; çanta dhe arka për çelsa të bëra nga
metale të çmuara dhe gurrë të çmuar; varëse; bexhe nga metale të çmuara; byzylik (stoli);
arka për orë (prezantime); arka orësh; matës (bërje orësh dhe sahate); diamantë; artikuj ari;
gjerdan ari, byzylyk ari, unaza argjendi, gjerdan argjendi, byzylyk argjendi; kostume
stolish; gurë gjysëm të çmaur; punë arti nga metale të çmuara; orë alarmi; lidhse manzhete
nga shenili; figurina (statueta) nga metale të çmuara; orë kontrolli; zinxhirë çelësash me
gurë të çmuar; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 14.
15 Instrumete muzikore; instrumente muzikore elektronike; stenda dhe mbajtës të
instrumeteve muzikore; kuti muzikore; arka (mbulesa) për instrumete muzikore; sintezajzer
muzike; aparate rotullues për fletë muzikore; stenda muzikore; spango për instrumete
muzikore; pirun muzikor (zëri); thupër dirigjenti; rul mozikor për kuti muzikore; të tjera për
instrumete muzikore; arka për instrumete muzikore; kastanjeta; rul i perfomuar muzikor;
plectrum; çekiç rotullues (muzik); pjesë dhe aksesuar për instrumete muzikore për aq sa
janë të përfshirë në klasën 15; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në
klasën 15
16 Letër, karton skeda (rekuzite zyrash), kartela njoftimi (zyre), mbështetëse për gota bire,
pamflete, letër shkrimi, flete që nuk e lëshojnë lagështinë për paketim të ushqimit; figurina
(statueta) nga letra mache, filtër letre; mbështjellës shishesh nga kartoni ose letra; kartela
urimi; letër nga tuli i drurit; kuti letre për kapela, filter ( leter kfeje), tube kartoni, peshqir
fytyre nga letra, letër mache, mbulesa letre për vazo lulesh, kordele letre, produkte letre të
disponueshme, letër kuzhine, çese letere, pergamë letre, paketime (jastëk, mbushje)
materiale letre dhe kartoni, mbulesa pasaporti, kontejner kremi nga letra, karta të reme të
ndryshme nga ato për lojë, fletë absorbuese nga letra ose plastike për paketim të ushqimit,
linja vizatuese nga letra, e parfumuar ose jo, mbulesa tavoline (tepih), letër mbështjellëse,
doracak; materiale të printuara; material libërlidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për
qëllime shtëpiake ose zyre; materiale artistësh; brusha pikturimi; tastiesa dhe rekuzita zyre
(pos mobiljeve); materiale për mësimdhëni dhe instruksioni (pos aparateve); materiale
plastike për paketim, që nuk përfshihen në klasat tjera; shkronja shkrimi; bloqe printimi;
kalendar, libra, katalogje, posterë, periodikë, publikime të printuara, gazeta dhe magazine;
kartela urimi; instrumete shkrimi; vula gome; vula dhe vulosës; mbështetës vule,
mbështetës inke (ngjyre); foto albume; varëse për korniza vizatimesh, pikturash,
fotografish; këmbalec piktorësh; letër absorbuese të ngjyres për mbulesë; stenda
fotografësh; tintë; facoleta letre, letër tualeti, peceta letre për heqjen e make-up-it; peshqir
nga letra; vend mbështetës për gota nga letra ose kartoni; letër për paketim, letër për
mbështjellje dhe materiale paketimi nga kartoni; ngjyra uji për artistë; reproduksione
grafike, portrete; litografi; lapsa, stilolapsa, fontanë stilolapsash, stilolapsa me maje sferike;
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penda; mbajtës stilolapsash; gëzhoja dhe rimbushës për stilolapsa dhe instrumete shkrim;
maje stililapsash, krajonë; arka lapsash; prehës lapsash; makinë prehëse për lapsa; kapse
për zyre; leter zbukuruese; mbajtës letre, kunj për vizatime; pastele; adeziv për zyre ose
qëllime shtëpiake; leter mache; letër gjurmësh ose qëndruese; letër mbushëse; hapës letre;
rekuzite zyre; shirit adeziv dhe përhapës të shiritit adeziv; materiale vizatimi, tabela
vizatimi, stilolapsa dhe instrumente; takëm vizatimi; album për koleksionim të pullave
postare dhe monedhave; qese dhe zarfe nga letra; fshirës inke (ngjyre); mbajtës të librave;
kanavacë për pikturim; notes; agjenda dhe ditarë; skeda (rekuzita zyrash); mbështetëse
letere; shënues, letër shkrimi; letër vizatimi; arka stilolapsash; shkums, drasa të zeza, drasa
të zeza për poster; mbajtës pasaporti; mbajtës për libra qeqesh; piktura; klishe; produkte
fshirëse, gomë fshirëse, lëngje korektuese; hapës elektrik letre; fletë muzikore; drasë e zezë
e dukshme (reklamuese); ornamente letre (dekorime); peshqir letre; peceta tavoline nga
letra; çese sandviçesh nga letra ose plastika; valixhe dhe çanta nga kartoni; libra
ngjyrosësh; skeda raportuese; letër për libra ushtrimesh; notes xhepi; flomasterë;
libërlidhës; takëm lapsash; takëm krajoni; vizore; mbështetëse për shkrim; libër autograf;
kapse për zyra; aparate kapse; shenja reziku; coptues (rekuzitë zyre); makina laminimi
plastik dhe paisje (rekuzitë zare); aparate për vulosje të nxehtë për aplikim të mbulesave
mbrojtëse në dokumente dhe fotografi; mbulesa kartelash dhe arkash; dekoracione letre për
kuti sanduçesh ose ushqim; albume; çanta (qese dhe zarfe) nga letra ose plastika, për
paketim; lidhës fletësh (regjistra); kuti kartoni ose letre; kartela; stenda dhe kuti për vula
dhe vulosësh; libra komik; kompas për vizatim; shirita letre dhe kartela për incizim të
programeve kompjuterike; letër kopjuese (zyre); fluid korektues (rekuzita zyre); mbulesa
gishtash (rekuzita zyre); flamuj nga letra; shirit i gomuar; fjongo me tintë; skedë për letër;
etiketa, jo nga tekstili; harta gjeografie; kartela urimi muzikore; Mbështetës (zyre); kuti për
ngjyrosje (artikuj për përdorim në shkollë); publikime të printuara; coptues letre për
përdorim zyre; mbajtës të lapsave; pulla postare; stiker; kunj pikturimi; bileta; shirit makine
shkrimi; makina shkrimi (elektrike ose jo elektrike); mbulesa; brusha shkrimi; shkums;
mbulesa (zyre); mbulesa për vazo lulesh nga letra; përparse e letrës; çese për gatim në fura
me mikrovalë; filtara letre për kafe; libra (të vegjël); dizajne qendisëse (modele); thika letre
(rekuzita zyrash); mbulesa tavoline nga letra; pëlhurë tavoline nga letra; tabela me shenja
nga letra ose kartoni; etiketa për kartela indeksi; letra të shumta; letër absorbuese për kujdes
fytyre; stiker për celular; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën
16; makina adresimi, makina frankimi, maina për ngjitje të pullave postare ose printim të
pullave frankuese, duplikatorë, perforator (rekuzita zyrash); kapse me shtypje (rekuzita
zyrash); materiale artistësh, do me thënë materiale vizatimi, pikturimi dhe modelimi;
materiale mësimdhënie dhe instruksioni (pos aparateve) në formë të materialeve të
printuara, modele gjeologjike, globe toke, paisje për vizatim në drasë të zezë; makina
shkrimi dhe rekuzita tjera shkrimi (pos mobiljeve), do me thënë paisje jo elektrike zyre;
materiale plastike për paketim, do me thënë mbulesa, çanta dhe foli; etiketa shpine për
shkronja, libra arkivi, shirita mbushës, fletë ndarëse, indekse, foli për dokumnet të shpuar;
skeda dhe kuti, skeda indeksesh dhe skeda shenjash; kapse; shrit elastik (zyre); rul
korektues; forma librash; mbajtës stilolapsash; lamininues dokumentash; coptues letre për
nevoja zyre; karta indeksi, kartela skedash desktopi; mbulues termal lidhës; arka kartelash
dhe biznesi nga metali; kuti vizatimi (rekuzita zyrash); mbajtës të indeks kartelave
((rekuzita zyrash); paisje zyrash pos mobiljeve); mallra nga letra dhe zëvendëues për
tekstil, posaqërisht facoleta, peceta tavoline, peshqir për heqjen e make up-it, peshqirë
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fytyre, peshqirë, mbulesave të tavolinës, peshqirë për çaj dhe dhe ruleve të kuzhinës;
piktura, me korniza ose pa korniza; takëme shkrimi; çese mbeturinash nga letra ose
plastika; akuarele (ngjyrosje); bojë për vula; shablon për tapeta; materiale ndaluese nga
letra ose kartoni; mbajtës shkronjash; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i
përfshirë në klasën 16
17 Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, fije azbesti, azbest i rafsht, azbest, tjegulla azbesti,
pëlhura azbesti, mbulesa azbesti; materiale të forta izoluese; mika të përpunuara ose
pjesërisht të përpunuara, pllaka izoluese nga mika, atikuj dekorativ (bexhe) të bëra nga
mika, produkte izoluese elektrike nga mika; materiale për mbulim të gomve, ngjitës gome
për qypa, valvula kërcitëse nga goma, solucione gome, mbështjellës prej gome për
mbrojtjen e pjesëve të makinave, ndalues gome dhe shok absirbues nga goma, rathë nga
goma, ndalues gome; pëluhurë gome, zorrë të bëra nga goma, gomë likuide; plastikë në
formë të shtrydhur për përdorim në prodhimtari; materiale izoluese, ndaluese dhe
paketuese; tuba fleksible (jo nga metali); komponent ngjitës për lidhje; ngjyra izoluese; llak
izolues; rondele plastike; mbulesa izolues për dysheme; lidhës (jo nga metali) për tuba;
mallra azbesti, do me thënë mbulesa, paketime, pëlhura, letër azbesti, karton, tabanë; mallra
nga mika do me thënë tabela izoluese; mallra gome, gutaperkë ose gomë në formë bloqesh,
plakave, shufrave, folive, fijesh ose shiriti; (të gjitha si produkte gjysëm të përpunuara);
mallra gome, gutaperkë ose gomë, do me thënë (jo për përdorim në tekstile), dorza
izoluese, larës, zbutës, unaza, tuba dhe gypa pjesë lidhëse, materiale paketuese dhe tapiceri;
zorë për ujitje; zorë për ujitje të luleve dhe bimëve; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa
është i përfshirë në klasën 17
18 Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë të
përfshirë në klasat tjera do me thënë çanta letrash, çanta dokumentesh, lëkurë e dhisë, të
ndryshme nga ato për qëllime pastrimi, lëkurë, çanta dokumentesh, kuti lekure ose tabela
lëkure, këllëf, nga lëkura, për pranverë, fletë lëkure deri në gjunj për pranverë, parzmore
për kafshë, kuti kapelash nga lëkura, kuti nga lëkura ose tabela lëkure, shirita mjekre, nga
lëkura, kamxhik nga bishta të macës. kuti krediti dhe kartelash ( kuletë), lekurë e reme,
rripa lëkure, tabela lëkure, lidhëse (lëkure), valvula nga lëkura, shirita nga paisje të forta,
mbulesa mobiljesh nga lëkura, valixhe udhtimi, valixhe (kofer), shala për kalurim, ripa
shale; këllëf lëkure ose copëza lëkure ; blinker (për prazmore), ripa lëkure për gjoks, çanta
për sport, çanta me rrota, arka për biznes kartela, gjurmë (prazmore); lëkurë kafshësh;
valixhe dhe çanta udhëtimi; bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta, çese dhe
kuleta xhepi, arka çelsash, çanta paketimi për ëmbëlsira; çanta tualeti; attache arka; çanta
shpine; thasë për veshje ; çanta shopingu; rripa nga lëkura; rripa supesh; bastunë; arka
kartelash (notes); kular për kafshë ose qen; arka çelsash; shirit lëkure ose nga imitimi i
lëkurës; çanta tualetarie; turizë; çanta shkolle; doreza koferësh; koferë; takëme udhëtimi;
valixhe garderobe udhëtimi; mbulesa çadre; doreza çadrash; rripa koferësh; çanta plazhi;
çantë (lëkurë e zbukuruar); kuti dhe arka nga lëkura ose tabela lëkure; çanta dore; rripa
lëkure; shkopinj alpinizmi, arka muzikore; çanta rrjetash për shoping; çanta shkolle; çanta
veglash nga lëkura ose imitimi i lëkurës (të zbrazëta); çanta udhëtimi; çanta lojërash
(aksesuarë gjuetie); çanta, çese dhe zarfë nga lëkura, për paketim; shtesa nga lëkura ose
imitimi i lëkurës për mobilje; korniza për çanta dore; arka bartëse për bebe; çanta udhëtimi
me rul; arka të biznes kartelave (çanta udhëtimi); çanta të përshtatshme (vjehre); çanta
shkolle, torbë për bartje të bebeve dhe hobe për foshnje; mbulesa kafshësh; zorë për bërjen
e salqiqeve; shkopinj për gjueti (ulëse); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i
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përfshirë në klasën 18
19 Materiale ndërtimi (jo metalike); tuba të forta (jo metalike), për ndërtim; asfalt, zift dhe
bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, (jo metalike); grila ( jo
metalike); veranda (jo metalike) për ndërtim; parket dyshemeje; qelq ndërtimatrie,
posaqërisht pllaka, panelë çatie nga qelqi; kuti letre dhe kontejner për muratori;
shperpllaka; dru, gjysmë i përpunuar, posaqërisht për gjellë, tabela, panelë; dysheme, jo
metalike; sera të (transportueshme); jo metalike; rrërë dhe zhavor akuariumi; erësues (të
jashtëm), jo metalik dhe jo nga tekstili; instalime për parkim të biçikletave, jo metalik;
shtëpi të parafabrikuara (paisje); ekran insektesh, jo metalik; pllaka dyshemeje, jo metalike;
gëzoftari druri (fije); panelle druri; punë artizanale të gurit, betonit ose mermerit; gurë
artificial; kasole ekspozitash; qypa deltine; banjo për zogj dhe kafaze, jo metalikë; kafaze,
jo metalikë; terra cotta; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 19
20 Mobilie, pasqyra, korniza për piktura; mallra nga druri (që nuk përfshihen në klasat
tjera) nga druri, tapa, xunkthi, kallami, thuprave të shelgut, briri, sedefi, kocka, fildishi,
kocka balene, guacat, qelibari, sedefi, shkuma e detit, dhe zëvendësues të gjitha këtyre
materialeve, ose nga plastika posaqërisht bartë brushash, artikuj dekorativ nga plastika për
gjëra ushqimore, ndarëse vetqëndruese, mobilje, byzylik identifikimi, jo metalik, pllaka
identiteti, jo metalike, doreza (kapse) jo metalike, punë artizanale të bëra nga druri, dylli
ose plastika, doreza thikash, jo metalike, pjesë mobiljesh nga druri, dyer mobiljesh,
dekoracione mobiljesh, nga guaca, ekrane (mobilje), vende kartash të drurit dhe plastikës,
derdheje për korniza pikturash, tabela me shenja nga druri ose plastika, vitrina për stoli,
mbështetës për bimë dhe dru, tabaka, jo metalike, doreza dyersh, jo metalike, rahës dere, jo
metalike, instrument (ere) (dekorim); jastëk mbështetës ajri, dyshek ajri, jastëk ajri; thasë
gjumi; perde shtrati për dekorim; shtesa krevati, jo metalik; shtretër (pos çarçafëve);
shtretër për kafshë shtëpiake; kosha plehrash, jo metalike; kapak shishesh; rafte shishesh;
tapë për shishe; kartela çelsi nga plastika; arka; instrumet (tinguj) erre; çengela veshjesh;
varëse kapoti; çengel kapoti; mbajtëse kapoti; kontejner, jo metalik; mbajtës perdesh;
çengel perdesh; binar perdesh; unaza perdesh; makara perdesh; lidhje për tërheqje të
perdes; jastëk mbështetës; dipenzer peshqiri; kanelë për kafshë shtëpiake; paisje për krevat,
mobilje, dyer; korniza për qendisje; statueta nga druri, dylli, suva ose plastika; mbrojtës nga
zjarri; piedestale për vazo lulesh; mbajtës lulesh; mbajtës kapelash; karige të larta për bebe;
numra shtëpie, jo metali, jo ndriçues; kuti shtrati për kafshë shtëpiake; pllaka identiteti, jo
metalike; kabina indeksi; ecje bebesh (dibek); objekte publike inflatible (ajr); kuti
shkronjash; mbajtës për displej gazetash; dyshekë; kuti plaastike për paketim;
jastëk; shportat plastike (përveç shportave të mbeturinave ); pllaka regjistimi për automjete;
shenja informacioni; vegla dore; rafte magazinash; shporta thuprash; korniza pikturash;
shirita dekorativ për skaje nga plastika dhe druri për përdorim në montimin e dritareve;
ornamente dhe dekorime për dyer dhe dritare nga plastika, dylli, druri, tapa, xunkthi,
kallami, thuprave të shelgut, briri, sedefi, kocka, fildishi, kocka balene, guacat, qelibari,
sedefi, shkuma e detit, dhe zëvendësues të gjitha këtyre materialeve; shtrënguese ripash për
çanta; kuti plastike për erëza dhe shije; mbështetës koke për pushim; dekorime nga plastika
për zbukurimin e kutive për ruajtje të ushqimit; unaza dhe zixhir çelsash, jometalik; ndalës
dyshemeje; koltuke; kosha, jo metalik; shteretër; stola (mobilje); arka nga druri ose
plastika; kabina pune; dolape robash; vagonetë për kompjuter (mobilje); arka dhe kuti nga
plastika ose druri; karige: sënduk për lojëra; tapë; mbulesa veshjesh (ruajtje); krevat
fëmijsh; perde bambusi; koltuk për shtrirje; tavolina; vagonetë dreke (mobilje); çlodhës
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koke (mobilje); tabelë çelsash për varje të çelsave; rafte librarish; mbyllës; mbyllës (të
ndryshëm nga ato elektrik), jo metalik; kukulla robaqepsie; rafte (mobilje); këmbalec për
prerje druri; mobilje shkolle; ulëse; sofa; tryezë; tabela ansore (mobilje); mbajtës çadrash;
shteretër për fëmijë; vitrina; tabela ekspozitash; kurthe për drenazhim (valvula) nga
plastika; tabela veshëse; mbështetëse këmbësh; shporta; shkallë nga druri ose plastika;
kabinete mjeksie; rogoz, i lëvizshëm, për lavaman; pllaka me emra, jo metalik; pllaka
regjistrimi, jo metalike, për automjete; kunj dhe gjilpëra (jo metalike); vende bebesh të
rethuara; vend për gërvishtje të macave; rafte; erësues të brendshëm; punë arti
(dekoracione); figurina dhe statueta si dhe ornamente dekorative nga druri, tapa, xunkthi,
kallami, thuprave të shelgut, briri, sedefi, kocka, fildishi, kocka balene, guacat, qelibari,
sedefi, shkuma e detit, dhe zëvendësues të gjitha këtyre materialeve, ose nga dylli, suva ose
plastika; kuti pillullash (druri, plastika); kapak shishesh; kafshë të mbushura (lodra); urna
funerale; pasqyra dore posaqërsiht pasqyra tualeti; ecësh fëmijsh (dibek); kunj tendash, jo
metalik; kabinete zyrash; kapak shishesh nga qeramika; kapak shishesh nga porcelani i
pastër, kristali, qelqi, argjila, terra cotta dhe porcelani; tavolina shitëse (tezga); mbajtës të
kapotëve; çanta gjumi për bebe; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në
klasën 20
21 Enë dhe kontejnerë shtëpie ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (pos brushave për
pikturim); artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysmë i
përpunuar (pos qelqit që përdoret në ndërtimtari); qelqurina, porcelan dhe enë argjili, për aq
sa nuk janë të përfshirë në klasat tjera; banja portable për bebe; kosha për qëllime
shtëpiake; pehar; kafaz për zogj; mikser; krik anijesh; hapës shishesh; enë; kuti sapuni;
tabela buke; kovë; kabare (govatë); kafaz për kafshë shtëpiake; kallëp për torte; kallëp për
nafore; fikës kandelash; unaza kandelash; kandelabër (qiri mbajtës); kanaqe me karamela;
arka për krehër; vazo nga porcelani, porcelani i pastër; shkopinj për ushqim; lecka pastrimi;
mbështetës për shishe dhe gota, jo nga letra dhe jo nga plastika; mikser për kokteje; filtara
kafeje, jo nga letra; mulli kafeje; porcelator për kafe; shërbime kafeje; ibrik kafeje; krehër
elektrik; krehër për kafshe; qese silikoni për përzierjen dhe përzierje të brumit; ibrik; hell
për gatim; kovë akulli; kuti portabël për akull, jo elektrike; nxjerësh tapash; mbulues enësh;
mbulues vazosh lulesh; enë qeramike; filxhan; pllakë për prerje për kuzhinë; bokall; ngrirës
të thellë; mbajtës i supës; shpërdarës supe; shishe për pije, gota, koritë; enë për amvisëri ose
për përdorim në kuzhinë; enë; rafte për tharje për larje; kosha plehrash; kupa vezësh; koritë
për ushqim; vazo lulesh; dorëza për qëllime shtëpiake; gastare; rende; kontejner izolues të
nxehtësisë; ngrohës për shishe ushqyese, jo elektrike; mbajtës për lule dhe bimë; ibrik
termal; kallëp për kube akulli; mbulesë e formuar për drasën për hekurosje; ibrik; kazan;
mbajtës thikash; pllaka rrotulluese me ndarje; takëm likeresh; kontejner ushqimi; mbajtës i
kartës së menysë;enë teneqesh; lugë për përzierje; lecka; mbajtës për peceta; unaza
pecetash; kanaqe me grykë për ujitje; mbështetës për pastrim; tigane; pllaka letre; prerës
pastash; mulli letre; avullues parfumesh; shporta pikniku; bankë gici (lodër); kapak
tenxherje; gatues me presion; rruajtës (enë) kripe; enë piperi; tigan me bisht të gjatë; pjatëz
për salcë; mbështetës për fërkim; brusha rrojesh; këmishë (pëlhurë) për barelë; brusha për
mbathje; lugë këpucëash; këpucë druri (këllëp); sita; absorbues tymi për qëllime shtëpiake;
mbajtës sapuni; tas supe; takëm erëzash; mbajtës lugësh; lugë për qëllime shtëpiake;
mbajtës brushash për rroje; statua porcelani, argjile ose qelqi; statueta porcelani, argjile ose
qelqi; sita; shiringë për ujitje lulesh dhe bimësh; takëm tavoline dhe thikash; krikëll; sitë e
brendshme çaji, kuti çaji; sherbime çaji; çajnik; brusha tualeti; mbajtës letre tualeti; sfugjer
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tualeti; mjete tualeti; brusha dhëmbësh; brusha dhëmbësh, elektrike; mabjtës rëmojcash, jo
nga metali i çmuar; rëmojca; kuti shtretër (pjellje); tabaka për qëllime shtëpiake;
mbështetës enësh; presë pantallonash; presë pantallonash; termos izolues dhe termal; hekur
naforesh dhe torte; hekur kuzhine dhe pjekje, jo elektrik; tabela larëse; vaskë për larje;
kanaqe për ujitje; paisje për ujitje; aparate lustrimi për qëllime shtëpiake, jo elektrike;
objekte arti nga porcelani, argjila ose qelqi; ornamente dekorative për dritare ose dyer nga
qeramika, porcelani i pastër, qelqi, kristali, argjila, terra cotta ose porcelani; kuti ose
kontejner për ruajtjen e ushqimit (të ndryshën nga metale e çmuara); kurthe minjsh; pe për
qëllime dentare; kontejner për qëllime shtëpiake dhe kuzhine nga qelqi, porcelani dhe
argjila për aromatizim dhe aromë; shishe frigoriferi; kuti qelqi; fshesa; mallra brushash; enë
gjalpe; mbulesa për enë gjalpe; instrumente pastrimi, që operojnë me dorë; kapse robash;
çanta dhe kuti të ftohta portable, jo elektrike; kavanoza biskotash; pajisje gatimi jo
elektrike; brusha vetullash, brusha për mbathje; tigan për fërgesa; hinka; dorëza kopshtarie;
gavanos qelqi (kontejner); fryrës pluhuri; mikser dorre (tundues likeri); sitë çai, jo nga
metali i çmuar; përzierës, rahës vezësh, jo elektrik; enë metali për bërjen e akullit pijeve të
akullta; prerës (biskotash) ëmbëlsirash; mbajtës takim për tryezë për qëllime shtëpiake,
mbajtës erëzash; veshje kundër pluhurit; tundues kokteli; pudër kompakte, jo nga metali i
çmuar; kuti tabletash dhe pilulash; kapak nga druri ose plastika për fytyrë për kuti peshqiri;
mbajtës brushash dhëmbësh; pe për qëllime dentare; manovrim me pe për qëllime dentar
(duke qenë mall i përshtashëm për pe për qëllime dentare); akuariume shtëpie; mbulesa
akuariumesh; shiringa për ujitje lulesh dhe bimësh; kuti dritaresh (për vazo); përzierës
kokteji; mbyllës për kapak tenxherje; aparate dekorimi për qëllime personale; pjata tavoline
të disponueshme; termos pijesh për udhëtar; zgara dhe mbështetës zgare; kashtë për të pirë;
paisje për gatim; aparate uji për pastrim të dhëmbëve dhe çamçakëz; filxhan letre dhe
plastike; spërkatës; unaza dhe gardhe peshqirësh; bankë gici (lodër); mbulesë çaji; terarium
i brendshëm (kultivues bimësh); terarium i brendshëm (vivar); raft robesh, për tharje; bankë
gici (lodër) nga metali; paisje elektrike për gjuajtje dhe vrasje insektesh; aplikime për
heqjen e make up-it (elektrike); kontejner nga metali i çmuar për qëllime shtëpiake; takëm
kafje nga metali i çmuar; ibrik kafje nga metali i çmuar, jo elektrik; kontejner kuzhine nga
metali i çmuar; mbajtës dhe unaza pecetash nga metali i çmuar; pudër kompakte nga metali
i çmuar; takëm tavoline nga metali i çmuar; këllëf çajniku; brusha të bëra nga druri, dylli,
gipsi dhe plastika; grirës, jo elektrik; mbajtës enësh; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa
është i përfshirë në klasën 21
22 Litarë, spango, rrjeta, tenta, streha tenda), pëlhurë e gomuar, vela, thasë dhe çanta (për
aq sa nuk janë përfshirë në klasat tjera); materiale mbushësh dhe për mbushje (pos nga
goma dhe plastia); materiale tekstile fibroze të pa përpunuara; litar për tërheqje veturash;
shirit (jo metali) për mbështjellje dhe lidhje; mbulesa automjetesh, jo të përshtatshme; rrjetë
varëse për shtrirje; tendë nga materiale sintetike dhe tekstile; pupla për shtretër; thasë,
mbulesa dhe çanta nga tekstili, për paketim; fije, jo nga metali, për mbështjellje ose lidhje;
vatë për filtrim; mbështjellës kashte për shishe; bar për tapiceri; shirita për erësues
venecian; shirit, jo metali, për manipulim me ngarkesa; shakllë litar; ashkla dhe lesh druri;
talash; thasë për larje të trikotazhit; shirita dhe rripa për ruajtje të kutive të ushqimit ose
kontejner kuzhine; pëlhurë e gomuar; çanta e tekstilit ose mëndafshi për paketimin e stolive
apo bizhuterive; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 22
23 Fije dhe tjerje, për përdorim në lëmin e tekstilit; fije dhe tjerje nga pambuku; fije dhe
penj për qepje; tjerje dhe fije; lesh për thurje, tjerje dhe fije leshi, thurje mëndafshi; i gjith
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malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 23
24 Tekstil dhe mallra tekstili, për aq sa nuk janë të përfshira në klasat tjera; mbulesa
shtrati; çarçaf shtrati; mbulesa tavoline; facoleta; peceta tavoline; banderola; peshqir banje;
çarçaf krevati; mbulesa shtrati; batanije; erësues ruli nga materiale tekstili; veshje; mbulesa
mobiljesh nga tekstili; mbulesa mobiljesh nga plastika; jastëk të remë; perde dere; pëlhurë
si imitim të lëkurës të kafshëve; peshqir; dorashka për pastrim; çarçaf për mirëmbajtje
shtëpie; etiketa të robave; facoleta për heqjen e make up-it; mbështetës vendi; mbulesa
dyshekësh; rrjeta muskonjash; këllëf jastëku; materiale plastike si zëvendësues për pëlhurë;
jorgan; sixhade udhëtimi; fletë; mëndafsh; pëlhura mëndafshi; takëm tavoline; facoleta
tryeze; pëlhurë për mbulesë të tapicerisë; varëse muri nga takstili; veshje shtrati; mbulesa
tekstili për mbajtës pecetash dhe peshqirësh; mbulesa për doreza dyersh; mbulesa takëmesh
tualeti; mbulesa të përshtatshëm për kapak tualeti; mbajtës perdesh ose nyje lidhëse nga
materiale tekstili; slitë (çarçaf tavoline); pëluhrë pambuku; mbulesa krevati, jorgani; çarçaf
për përdorim teksili; peshqir fytyre nga tekstili; shajak; larmëni (veshje); çarçaf kërpi;
veshje tavoline (jo nga letra); kadife; veshje të leshtë; peshqir tekstili për heqjen e make upit; mbulesa tekstili për kuti të peshqirëve të fytyrës; mbulesa tekstili për doreza dyersh;
mbështjellës tekstili për shishe për kafshë shtëpiake; etiketa të emruara nga tekstili; etiketa
të thurura; çanta tekstili ose mëndafshi për paketim të hajmalive; mushama për përdorim si
mbulesë tavoline; mbulesë bilardi; perde dushi nga tekstili ose foli plastike; mbulesa djathi;
mbulesa të lirshme për moblje; facoleta nga tekstili; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa
është i përfshirë në klasën 24
25 Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; përparse; veshje plazhi; kostume noti; veshje
sporti; veshje jo ujëlëshuese; dorza; doreza me një gisht; rripa; veshje burash, grash dhe
fëmijësh; veshje bebesh; bebiron jo nga letra; veshje të brendshme; veshje nate dhe
pixhame; llastik çorapesh; kapela, kapela me strehë; maje kapelash, bereta; kapela banje
dhe dushi; këllëf gëzovi për duar; gëzof veshësh; shalle, kravate qafe (shall); kravate,
kravata flutur; çorape dhe çorape femrash, çorape të puthitura; breza, çorape, çorpe femrash
dhe lastik për çorape të puthitura;këpucë, këpucë sporti, papuçe, këpucë plazhi; kosutme
maskarade; mbulesë dore; mbështjellëse (veshje); bandan (shami qafe); sandale banje;
papuçe banje; çizme skish; lastik për qëllime veshjeje; sutjen; linjta; jelek grash; kapot;
mansheta (si veshje); gëzof i gjërë grash; shirita koke (veshje); xhaketa; triko (veshje);
këmisha bluza; veshje e thurur; veshje e jashtme; xhybe; pantallona; xhup me kapelë;
pulover; shami, shami koke, shalle; shami; këmisha; jelek grash-takëm xhumi (nënveshje);
kombninizon; spite (mbulesa këpucësh); këpuca për sport; fanela të brendshme; kostume;
kostume banje; këmisha me mëngë të shkurtra; uniforma; jelek; kostum zhytësish për ski në
ujë; veshje e brendshme femrash; trajnuese (këpucë); body (veshje femrash e ngushtë);
veshje për gjmnastë; breza; pantallona të ngushta femrash (ngrohës); kapela dushi; tabanë;
shesh xhepi; kostume veshjeje zbukuruese; paisje jo rëshqitëse për mbathje; gëzof këmbësh
(që nuk ngrohet me rymë); rripa për para (veshje); maska xhumi; vello (veshje); lastik
çorapesh; turban; mbajtëse (lastiqe); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë
në klasën 25
26 Dantella dhe qendisje, fjongo dhe bishtaleca; butonë; grepa dhe kapse, kunj dhe
gjilpëra; lule artificiale; fruta artificiale; kurora artificiale; bexhe dhe buton ornamental të
rinj; bexhe për veshje, jo nga metali i çmuar; patentë mbyllëse (zip); shirita të gjërë për
mbajtjen e mëngëve; shirit flokësh; bereta; tokëz rripi; mbyllëse (kapse) bluze; hark
flokësh; kuti robaqepsie; kuti gjilpërash; bishtaleca; broshe; kopsa; kopsa këpucësh; jastëk
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gjilpërash; jastëk kunjsh; copë adezive për kapelë për dekorim nga artikuj tekstili
(kinkaleri); shtrëngue këpucësh; patent mbyllës (zip); shtrëngues për veshje; shtrëngues për
llastiqe; kurora nga lule artificiale; qendisje ari; kinkaleri; mbërthecka flokësh; kapse për
ngjyrosje flokësh; bigudi flokësh; bigudi për dredhje flokësh; kunj flokësh; ornamente
flokësh; grepa për korset; gjilpëra për thurje; ornamente këpucësh; shirita çmimi; rozetë;
gjilpëra për qepje; gishtëz për robaqepës; grepa këpucësh; lidhëse këpucësh; tufëza; tufa
(pompom); kordon leshi; patent byllëse (zip); mbajtës bishti; kunj sigurie (përthkojsa); kunj
dhe shtrëngues për grykashkë dhe përparse; punë dantellash (dantella); Aplikime
(appliques); zgjërues flokësh; flokë gërsheta; kreshtë për veshje; grepa dhe shirita
shtrëngues; numra garuesish; mbushësh vrimash (qepje); bigudi elektrike për dredhje
flokësh; dizgi për udhëheqje fëmijsh; unazore; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është
i përfshirë në klasën 26
27 Qilima, qilim për derë; qilima; linoleum dhe materiale tjera për mbulim të dyshemeve;
tapiceri muri (jo nga tekstili); rrogoz banje; rogoz gjimnastike; tapiceri; mbulesa dyshemeje
nga vinili; tapeta, tapeta vinili; rrogoz për lojëra; qilim për përfundi) artikuj torfe; mbulesa
dyshemej të parafarbrikuara nga druri dhe guri; rogoz jo rëshqitës; rogoz gjimnastike; i
gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 27.
28 Lojëra; mjete për lojë; artikuj për gjimnastikë, për aq sa nuk janë të përfshirë në klasat
tjera; artikuj sportiv, për aq sa nuk janë të përfshirë në klasat tjera; dekorime për pemën e
krishtlindjes; topa dhe tollumbace; vetura lodra; automjete elktrike (lodra); sufrbord
(rëshqitje mbi ujë); snowbord (rëshqitje mbi borë); pataina me rrota; patina akulli;
skatebord; mbështetës mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe lojëra; pistoleta ajri (lodra); lojë
tavëll; zile për pemën e krishtlindjes; topa bilardi; tavolinë bilardi; bombone ekspolize;
çizme patinazhi; aparate dhe makineri për boulling; mbajtës kandelash për pemën e
krishtlindjes; tabelë për skica; skica (lojëra); mbrojtës gjoksi; materiale sintetike për pemën
e krishtlindjes; aparate magjie; gota për zare; shigjeta (pikado); domino; tabela skicash
(lojëra); shtanga dore; mbrojtës bëryli (artikuj sportiv); lastik gjoksi (për ushtrime); aparate
zjarrfikësish toskore; shishe për ushqim kukullash; grepa peshqish; paisje peshkatarie;
lopatë (dorë) për not; tapa për peshkim; disqe fluturues (lodra); lojëra automatike; raketa;
harduer për lojëra elektronike, pos për përdorim ekskluziv me takëm televisioni; njësi për ta
mbajtur në dorë për të luajtur lojëra elektronike, me përjashtim për përdorim ekskluziv me
grupe televizive; çanta golfi; klube golfi; dorëza golfi; dorëza për lojëra dhe sport; shaka
praktike (të reja); mbrojtës gjunjsh (artikuj sportiv); mahjong; rruza për lojë; kukulla;
maska teatrale; maska lojërash; celular (lodra); modele (maketa) automjetesh; risi për palët
(palë të favorizuara); mbështetës (pjesë të kostumeve për sport); lojëra saloni (dhome);
kapsolla goditës (lodra); pistoleta lodra; topa loje; zhurmuese (lodra); rathë për lojëra; kuaj
luhatës; pateina me rrota; surfbord (drasë rëshitëse); ski; saja (artikuj sportiv); rëshqitës
(lodra); fluska sapuni (lodra); dërasë nisjeje (arikuj sportiv); biçikleta ushtrimesh për zyra;
pishina (artikuj lojërash); luhatëse; tavolinë për tenis tavoline; ski uji; topa plazhi; makina
automatike argëtuese që operojnë me monedha; çanta posaçërisht të dizajnuara për ski dhe
surfbord; bingo kartela; rrjeta fluturash; letra loje, konfete; patina me rota në linjë; puzzle
(lojë); kaledioskop; direk për anije; rrjeta shtrirëse për peshkatar; lodra automjete me radio
kontrolluse; rrotë ruleti; globe (sfera) bore; këpucë bore; letra loje japoneze; kallam, çikrik
peshkatarësh, kallam për peshkim, linja për peshkim; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe
ndërtimi (lodra); stekë bilardi, aparate bodi bildingu; doreza boksi; tabelë për futboll të
brendshëm; lodra për kafshë shtëpiake; aparate për lojëra, ekskluzivisht për përdorim me
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takëm teleleviziv; xhaketa noti; krah noti; makina për video lojëra; makina zbavitëse që
operojnë me monedha; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 28
29 Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të konzervuara,
ngrira dhe të gatuara; xhele, gjem, komposto; vezë, qumsht; produkte qumshti; vajra
ushqimore; yndyra ushqimore; mish, peshk, shpendë dhe gjahu, guaca (të përpunuara), po
ashtu këto mallra të përgatitura; pije me përzierje qumshti, me dominim të qumshtit;
deserte, të pëgatitura ose gjysëm të pëgatitura, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29;
produkte soje, përkatësisht zëvendësuesit e produktit të qumështit dhe zëvendësues të
mishit, qumësht soje, vaj sojë, patate të skuqura soje, soje bazuar në ushqime të lehta;
produkte të tharta qumshti, produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; krem
dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29;
gjizë dhe produkte gjize, i gjith malli i lartëpërmendur poashtu si produkt i përzier, me
dominim të qumshtit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djath, djath i freskët dhe përgatitje
djathi; deserte, kryesisht nga qumshti dhe/ose të gjitha produktet e qumshtit të
lartëpërmendur poashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskta, me përmirësuesit
e shtuar në shije për produktet ushqimore, aromatizues dhe çokollatë; i gjith malli i
lartpërmendur i klasës 29 poashtu nëse është e mundur i konzervuar, ftohtë ose formë të
ngrirë dhe si formë instante dhe si ushqim dietik, ushqimi i lërëpëremendur jo për qëllime
mjeksore; zavendësues të produkteve të qushtit; desert, i përgatitur ose gjysëm i përgatitur,
për aq sa janë përfshirë në klasën 29; ushqime të gatshme nga mishi, peshku, vezët,
perimet, frutat; artikuj grisinash (brejtëse), për aq sa janë përfshirë në klasaën 29,
posaqërsht patatina me yndyrë të paktë, fruta patatinash, perime (të thara), kaviar, ullij
(koservuara), rrush i thatë, shkopinj djathi, përzierje lajthish për parahaje; ushqim dietik me
bazë-proteinash, jo për qëllime mjeksore;ekstrakte peshku, shpendësh dhe perimesh; fruta
dhe perime, poashtu turshi të ëmbëla apo të tharta; tul frutash dhe perimesh, produkte
patatesh, përkatësisht patate- me bazë dumpling ( në forma të ndryshme kremi),sallat
patatesh, patate pure, çipsa nga patatet, pjekurina të ndryshme nga patatet, thekon patatesh,
petulla patatesh, potate gnocchi (patate te bluara në formë mielli apo bollguri), patate të
mbushuar, copëza patatesh të pjekura; lajthi të përpunuara, farëra të përziera, poashtu me
pemë të thara; lëng mishi dhe gatime, poashtu të gatshme për tu shërbyer; pluhur qumshti
për ushqim; salatë me bazë mishi, peshku, shpendësh, gjahu, suxhuku, frutave të detit,
perimeve dhe pemëve; përgatitje, ushqimesh të gatshme për shërbim dhe pjesë të
ushqimeve të gatshme për shërbim, që pëmbajnë vetëm një copë mishi ose pjesë të mishit,
produkte mishi, peshku, produkte peshku, fruta deti, shpendësh, produkte shpendësh, gjahu,
produkte gjahu, perime, përgatitje frutash, patate, perime bishtajore (të përgatitura) dhe
djath, i gjith malli i lartëpërmendur nëse është e mundur poashtu i ngrirë, konzervuar, në
formë pluhuri dhe i tharë; lyerje për riska buke, për aq sa janë përfshirë në klasaën 29;
mish, peshk, shpendë, gjahu, frutash dhe perimesh; desert me bazë jogurti, gjize, kremi,
qumshti dhe frutash; fruta të konzervuara në alkool; fruta të mbuluara; xhenxhefil i
ëmbëlsuar; fruta dhe perime të marinuara në vaj, mustardë, uthull ose shurup; kikirik të
mbuluar, tharë, kriposur dhe djegs; ekstrakte algash deti për ushqim; algianta për qëllime
gatimi; përpunime mishi, salca të konzervuara, përzierje të konzervuara salcash dhe
perimesh; mish i konzervuar, posaqërisht i tymosur, kriposur dhe si turshi; puding i zi
(salcë gjaku), pasta mushkrish, përshutë, pastërm, salçiqe në gjalpë; salciqe; mallra mishi,
shpendësh dhe gjahu të tymosur ose gjysëm të përgatitur; pajta të gatshme për shërbim si
dhe pjesrisht të gatshme që përmbajnë produkte salciqesh; përgatitje që përmbajnë lëng
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mishi; buljon ose koncetrate të lëngut të mishit; egnog pa alkool; pluhur vezësh; patatina
kërcëlluese; salatë frutash; usqim me bazë frutash si parahaje; salata perimesh; kukurec;
mullëz; mëlçi; polen i përgatitur si ushqim; fara të përgatitura; qumsht albuminoz; xhele
frutash; tul frutash; pemë dhe perime të freskta, poashtu të prera si salatë; i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 29
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; preparate mieli të bëra nga
drithrat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; sheqer, mjaltë, melase; maja, pluhur për
pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull; gatesa; pluhur
ëmbëlsirash; ornamente usqimore për torta; aromtaziues për torata; nafore orizi; ëmbëlsira
dhe torte; çokollatë; pije çikollate me qumsht; pije çokollate; ëmbëlsira për dekorimin e
pemës së krishtlindjes; pije të kakaos me qumsht; produkte të kakaos; pije me bazë të
kakaos; pije me bazë kafje; aromatizues kafje; përzierje dhe përgatitje për përdorim si
zëvendësues kafeje; pije me bazë kafeje; biskota; kokoshka; kornfleks; akullore; kerri;
krem vanilje; çips (produkte drithrash); aromatizues të ndryshëm nga vajrat esenciale; kek
me xhenxhefil; përgatitje aromatizuese për bërjen e infuzioneve jo mjeksore; keçap; likorik
(rënjë të ëmbla); pastilje (ëmbëlsira); pite me mish; zbutës mishi për qëllime shtëpiake;
petulla (pallaçinka); pasta; pashtetë; puding; ravioli; xhel mbretror për përdorim nga njerzit;
sheqer; pasta vasabi; salca soje; brrume (noodle) dhe vermiceli; udon (brum japonez);
sushi; vanile; vafli (nafore); jogurt i ngrirë; gjevrek; ëmbëlsira bajamesh; preparate
aromatizues për ushqim; agjent lidhës për akullore; rull buke; simite; torte; karamela
(bonbone); çamçakëz, jo për çëllime mjeksore; miel misri; krekerë; akul natyral ose
artificial; marcipan; majonezë; bullgur; speca (sezone); pasta; lëngje sezone; bukë e thatë;
kripëra gatimi; sanduiçe; salca domatesh; erëza; sherbet (akullore); ëmbëltues (ëmbëlsira);
ëmbëlsira të tharta (tarts); miel gruri; veshje salate; qull mishi; drithra, musli dhe produkte
të miellit të pasitur; kafe, çaj, kakao dhe pije me bazë çokollate; përgatitje të kakaos ose
kafes për bërjen e pijeve alkoolike ose jo alkoolike; aromatizues për ushqim; ëmbëlsira
(poashtu me zëvendësues sheqeri), salca salate; barishte kopshti të thara; pica dhe produkte
pice, pasta, poashtu të gatshme për shërbim shtesë të ngrira; riska të mbushura buke, rul dhe
të gjata; ushqime të gatshme për shërbim dhe të ngrira, posaqërisht të vetëm ose që
përmbajnë produkte të milit të pasitur, buk, torte dhe pasta dhe oriz (për aq sa janë të
përfshirë në klasën 30); produkte dietike dhe ushqime për qëllime jo mjeksore, me bazë
karbohidratesh; ëmbëlsira jo për përdorim mjekësor për përdorim e kontrolli të kalorive të
dietës ; bukë pa gluten; agjent për trashje për gatimin e gjërave ushqimore; deserte shkume
(ëmbëlsira); xhele frutash (ëmbëlsira); rotullues pranvere (ëmbëlsirë); kaperi; çaj herbal, jo
mjeksor; ushqim i miellzuar; përgatitje për ngurtësim dhe rahje kremi; i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 30; çokollatë e mbuluar dhe fruta të
mbuluara.
31 Fara dhe prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie, për aq sa nuk janë përfshirë në
klasat tjera; kafshë (të gjalla);fruta të freskëta; perime të freskëta, fara, bimë; lule natyrale;
ushqim kafshësh; maltë; ara; bimë të thara për dekorim; produkte kafshës për shtroje;
peshq, të gjallë; karkaleca deti, të gjallë; guaca, të gjalla; gafore, të gjalla; alga për
konsumim nga njerzit dhe kafshët; rrërë aromatike për kafshë shtëpiake (shtroje); sytha
lulesh; pemë krishtlindjesh; letër rrëre për kafshë shtëpiake (shtroje); pije për kafshë
shtëpiake; torfë (natyrale); krip për gjedha; eshtra gjedhash për shpezë; i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 31
32 Birrë; ujëra mineral; ujë të gazuar, pije tjera jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje
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frutash; shurupe dhe preparate për prodhimin e pijeve; pije dhe lëngje perimesh; pije
isotonike; nektare jo alkoolike frutash; pastile për shkumëzim të pijeve; pluhur për
shkumëzim të pijeve; sodë ujë; ujë tavoline; ujëra (pije); pije hire; pije të lehta; kokteje jo
alkoolike; apertiv jo alkoolik; birë jo alkoolike; bazë bire për përzierje të pijeve; frape
(pije); bimë bire; qumsht kikiriki (pije jo alkoolike); ekstrakte frutash jo alkoolike;
preparate për bërjen e pijeve të gazuara; preparate për bërjen e likerëve; i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 32
34 Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; shpuzore për duhanpirës cigare; letër për cigare;
kuti për puro; arka për puro; prerës për puro; mbajtës për puro; filtra për cigare; gjësende
goje për mbajtjen e cigareve; arka për çibuk duhani; qese duhani; kuti për snuf; qypa
duhani; freskues ajri (për duhanpirës); letër absorbuese për çibuk duhani; makina xhepi për
mbështjellje të duhanit; gurrë shkrepsesh; kontejner gazi për shkrepse gazi; barishte për
pirje; cigare elektrike, jo për qëllime mjeksore; avullues për cigare elektronike; mbajtës
cigaresh për cigare elektronike; gjësende goje për cigare elektronike; mbushës për cigare
elektronike; paisje elektronike si zëvendësues për cigare; çibuk cigaresh, cigarallosi ose
duhani; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 34
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes
me pakicë dhe shërbime të shitjes nëpërmjet postës elektronike, poashtu nëpërmjet
internetit dhe programeve të teleshopingut në lëmin e: ushqimit, ushqimit gjysmë luksoz,
pijeve alkoolike, pijeve jo alkoolike, produkeve të duhanit, artikujve të shitoreve të
ushqimit për shëndet, artikujve kimik, kozmetikës, artikujve të shitoreve të parfumeve,
mjeksore, mallrave nga lëmi i shëndetsisë (posaqërisht preparateve ditike dhe shtesave,
preparateve dhe artikuj për trajtim dentar, preparateve mjeksore dhe artikujve veterinar,
orendive për terapi fizikale, mbrojtësve të ndëgjimit, instrumenteve dhe paisjeve mjeksore
dhe veterinare, paisjeve ortopedike (mjeksore), artikujve sanitar, preparateve për larje,
preparateve lustrues, mallrave për mirëmbajtje shtëpie (posaqërisht kontejnerëve shtëpiak,
paisjeve shtëpiake, paisjeve për pjekje, artikujve për pastrim dhe furnizim, veshjeve të
tavolinës, qelqurinave, enëve, kontejnerëve për ruajtje, mallrave për mirmbajtje shtëpie dhe
tapicerive, artikujve dhe paisjeve për banjë dhe tualet, artikujve dhe firnizuesve për
lavanderi, artikujve dhe furnizuesve për hekurosje, mallrave shtëpiake për ngrohje dhe
ndriçim, mallrave shtëpiake për ftohje, instalimeve sanitare, aparateve për lavanderi,
aparateve për pastrim, paisjeve të kuzhinës, qelqurinave, mallrave të keramikës, mallrave të
porcelanit, artikujve plastik (posaqërisht brushave plastike, tabelave plastike me shenja,
dorezave plastike, shenjave plastike, kallëpeve të bërë nga plastika për korniza pikturash,
objekteve të artit të bërë nga plastika, figurave miniature të bëra nga plastika, montime
(pjesë) për shkallë, skulpturave të bëra nga plastika, pllakave dekorative të bëra nga
materiale plastike, figurinave dhe statuetave të bëra nga plastika, ndalësve të dyerve nga
platika, grepave që lidhen mbrapa të bëra nga platika (perde), kutive të plastikës të
përshtatura, tabelave plastike shenjash, dyerve për mobilje të bëra nga plastika, pjesëve të
dyerve të bëra nga plastika, skulpturave plastike, maganizimin i gjokseve nga plastika,
dekorimeve nga plastika për torte; dekorimeve plastike, bordurave të shkallëve nga
plastika, skulpturave të bër nga plastika, trofeve të bërë nga plastika, modeleve të kafshëve
(ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të automjeteve (ornamente) të bëra nga plastika,
modeleve të figurave (ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të aeroplaneve
(ornamente) të bër nga plastika, figurave dekorative aksionesh të bëra nga plstika,
imitimeve plastike të ushqimit nga plastika, modeleve të peshoreve (ornamente) nga
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plastika, dekorimeve plastike për gjëra ushqimore, dekorimeve të tavolinës nga plastika,
artikujve të maketave DIY (bëje vetë), DIY artikujve, artikujve të kopshtit, artikujve të
ndërtimtarisë, artikujve hobi (qejfi) (posaqërisht ngitës, ngjyra, lak, kandila dhe qirinj,
gërshër, pincave, gjilpërave për thurje (krabza), materiale artistësh, materialeve për vizatim,
stilolapsave, lapsave kimik, lapsave, librave për ngjyrosje, letrës, kartonit, furnizime
zyrash, brushave, këmbalecëve, skedave dhe portfolive, ngjyrave të ujit për shkathtësi për
fëmij, mallra letre për qëllime artistike, foto albume, modele qendisjesh, gravurave dhe
gdhendjeve, vulave, shabllonëve, afisheve ngjitëse, shpakullave, produkteve të qeramikës
për mirëmbajtje shtëpie, fijeve dhe tjerjeve për qëllime tekstili, fijeve dhe qendisjeve
elastike, mallrave të tekstilit dhe tekstile, dantellave dhe bishtalecave, butonëve, grepave,
sythave, gjilpërave, luleve artificiale, lojërave, lodrave, pjesëve të modeleve të ndërtimit,
aitomjeteve, paisjeve të automjeteve, aksesorëve të atumjeteve, biçikletave dhe artikujve të
biçikletave, aksesorve të biçikletave, kompjuterëve, aksesorve për kompjuterë, softuerit
kompjuterik, mallrave elektrike, mallrave elektronike, bartësve të regjistrimit të zërit, bartës
të dhënash, CD-ve të incizuara, DVD-ve të incizuar, paisjeve multimediale, aksesorëve
multimedial, paisjeve të telekomunikimit, makinave (posaqërisht makinave për procesuim
të metalit, drurit dhe sintetikës, makinave për industrinë kimike, bujqsore, industrinë e
xehtarisë, makinave për prodhime tekstile, makinave për përgatitjen e pijeve (industriale),
makinave të konstrukimit, makinave mbështjellëse dhe makinave për vegla, motorëve (pos
motorëve për automjete tokësore), makinave lidhëse dhe komponent transmisioni (pos për
automjee toksore), mjeteve bujqësore të ndryshme nga ato që operojne me dorë,
inkubatorëve për vezë, makinave automatike për shitje, aplikimeve (gjërave) elektrike dhe
të kuzhinës, makinave të pastrimit me avull, makinave të kuzhinës, elektrike, mikserëve
elektrik për qëllime shtëpiake, thikave, elektrike, aplikimeve elektrike për kuzhinë për
grimcim, bluarje, presim ose hapje, hapësve elektrik të konzervave, mullive të kafes, të
ndryshëm nga ata që operojne me dorë; mullive për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga ata
që operojnë me dorë, makinave për trazim, plastikës salduese (aprateve elektrike për
(paketim), rahësve të vezëve, elektrike, për qëllime shtëpiake, makinave prerëse, makinave
për bërjen e pastave, makinave për prerjen e bukës, rahësve elektrik të vezëve, makinave
për shtrim te perimeve, etiketave (makina), makinave për bërjen e pijeve të gazuara
(elektrike), makinave dhe aparatëve për lustrim (elektrike), proceseve rotulluese me avull,
të bartshme, për përlhura, makinave për shtrydhje për lavanderi, pastruesve të vakumizuar,
lavatriqeve, tharësve rrotulluese (makina), lustruesve elektrik, makinave për hekurosje,
makinave qepëse, pedaljeve për makina qepëse, makinave për larje me presion, kositesve
për kopshte, makinave shara, makinave për dërmim (shkatrim), makinave industriale për
pastrim (shamponizues) për qilima, mobilje dhe qilima dyshemeje, sharave motorike,
aparateve salduese, që operojnë me gaz, veglave për makina, elektrike, makinave për
shpim, shpueseve të karikueshëm, kaçavidave pa tel, pjesëve të makinave për procesuim të
metalit, drurit dhe sintetikës, pistoletave mgjitës, elektrike, shpërndarësve të shiritave
ngjitës (makinave), makinave për qendisje, psitoleta spërkatëse për ngjyrosje (pjesë të
makinave), gjeneratorëve aktual, aparateve ngritës, makinave dhe aparateve për lustrim
(elektrik), jo për qëllime shtëpiake, lustruesve të këpucëve, elektrik, gërshërve që operojnë
me rrymë, makinave elektrike presuese (makina), makinave besnike, makinave industriale
për prerje, makinave goditëse, aparateve për saldim, elektrik, makinave shkatëruese,
makinave dhe orendive bujqësore dhe kopshtare, pompave të ajrit për akuariume; aparateve
operues për ashensor, veglave, artikujve metalik (posaqërisht metaleve të zakonshëm dhe
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aliazheve, materialeve të konstruksionit nga metali, ndërtesave të transportueshme nga
metali, materialeve nga metali për binarë hekurudhor, kabllove dhe telave nga metali (për
qëllime jo elektrike), hraduerve metalik dhe gjërave të imta të harduerit metali, tubave
metalike, kasafortave, mallrave të bëra nga metali (që nuk janë të përfshirë në klasat tjera),
xeheve, lidhësve nga metali, mbështjellës ose shiritat e detyrueshme prej metali; kapseve
nga metali për kabllo dhe gypa, shenjave të kufijve nga metali, jo ndriquese dhe jo
mekanike, fletëve dhe pllakave nga metali, fletëve dhe pllakave nga çeliku, vidhave nga
metali, telave nga aliazhet e mtaleve të zakonshëm, përeç telave të siguresave, tërheqësve të
telave (lidhjeve të tensionit), për gjëra të vogla të harduerit metalik, garzve metalike,
litarëve të telave, jo elektrik, litarëve na metali, paisjeve të metalit për tubacione të ajrit të
kompresuar, tubave metalike të pendave, kunjëve meatlik, pipzave (turizave) metalike,
harduerëve metalik, lidhësve të hekurit (tërheqësve për) (linja të tensionit), telave të
hekurit, flanxhave metalike (rathë), kontejnerëve të metalit për gaz të kompresuar, garzave
të telit, veglave të dorës metalike, unazave metalike për manipilim, mbajtëse metalike për
manipulim me ngarkesa, grepa (harduer metalik), grepa për plakëza (harduer metalik),
hobeve metalike për ngritje për manipulim me ngarkesat, kablove metalike, jo elektrike,
kapsev të kabllove metalike, bashkuesve nga metali, kutive nga metali i zakonshëm, kutive
nga metali, kutive metalike për vegla (të zbrazta), zinxhirëve metalik, bashkuesve metalik
për zinxhir, morsetave metalike, paletave ngarkuese metalike, mbështetëseve për rrathë
metalik, metaleve kundër fraksionit; shiritat prej metali për trajtimin e ngarkesave;
listelave metalike, tubave metalike, zinxhirëve metalik, unazave metalike, mëngëve
(haduer metalik), thumbave metalik, paletave ngarkuese metalike, paletave transporuese
metalike, postimeve metalike, vulave të plumbit, rathëve barele metalike, bulonëve të
dyerve metalik, bulonëve të dryve metalik, unazave metalike, tubave metalike, tubave nga
çeliku, gypave të çelikut, gypave metalik të pendave, ndarësve të shumfisht metalik për
linja gypash, mbësthjellësve të gypave metalik, rathëve metalik për shtrëngim të gypave,
bashkuesve të gypave metalik, mbyllësve metalik për çanta, menteshave si shirite metalike,
menteshave metalike, rondeleve metalike, valvulave metalike të cilat nuk janë pjesë e
makinave, ruleve metalike, jo mekanike, për zorë fleksible, mbështetëseve metalike për
manipulim me ngarkesa, bravave jo elektrike nga metali, bravave metalike për automjete,
dryve, çelsave, mbyllësve me spirale nga metali i zakonshëm (hardueri), mbyllësve spiral,
vidhave metalike, bulonëve vidhosës metalik, makarave metalike, të ndryshme nga ato për
makina, lidhjeve të tensionit, shritave të çelikut (shtrëngues për) (linja tensioni),
shtrënguesve për shirita metalik (linjave të tensionit), shtrënguesve të telave (linja tensioni),
dollapëve metalik, rripave metalik, shufrave metalike, kunjve (harduer), sustave (bashkues
kunjësh), kapuçëve metalik për kanaqe dhe bastunë, mbështetëseve metalike, litarëve
metalik, rathëve metalik, rrathëve të fuçive metalike, paletave për transport nga metali,
ndarëseve nga metali, mbështetësve metalike, bashkuesve metalik për zinxhir, bashkuesve
për tuba metalike, kapakve metalikë për kontejner, mbyllësve metalik për çanta, veglave të
dorës metatalike, kutive metalike për vegal të zbrazta, sirtarëve metalik për vegla, të
zbrazët, mbështjellëve (harduer metalik), kapuçëve metalik për shkopinj akllami dhe
bastunë), artikujve të letrës posaqërisht vakum paketuesve nga letra, vakum paketesve nga
kartoni, qeseve të bëra nga letra për paketim, letrës, letrës jo ujëlëshuese, letrës
mbështjellëse, letrës absorbuese, sasive të letrës, letrës së kompjuterit, letrës klishe (letër
shapillografi), letrës së mirë, letër e lëmuar (tejdukshme), letrës hoje, letrës së dyllosur,
letrës filtruese, letrës mbështjellëse, letrës laminuese, letrës artizanale, letrës gjysëm të
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përpunar, letrës fotokopjuese, letrës kaligrafike, letrës sintetike, letrës për vizatim, letrës jo
ujëlëshuese, letrës ndriquese, ruleve të kuzhinës (letër), letrës korigjuese, letrës së orizit,
letrës Japoneze, letrës pergame, letrës recikluese, letrës për transmetim faksimilesh, letrës
së gazetës, letrës për kalendar, letrës vaj dëshmuese, letrës kserografike, letrës fluoroscente,
letrës që lë gjurmë, letrës së rudhur, letrës për transfer, letrës thihtëse, figurinave të bëra
nga letra, letrave për vende nga letra, letrës së katalogut, transfereve të letrës termike,
dantellave të letrës, peshqirave të letrës, rezervave të letrës, etiketave të letrës, emblemave
të letrës, grykashkave të letrës, letrës grafike, letrës së artit, letrës që përmban mikë, letrës
së doracakëve, kutive të letrës, rafteve të letrës, mbulesave të letrës, letrës për zarfe, letrës
për imitim të lëkurës, letrës adezive, letrës për skenim me linja të vizatuara, letrës nga tuli i
drurit, letrës elektrokardiografe, letrës karbimike për kopjim, fjongove të letrës,
mbështetësve të letrës, letrës për radiogram, letrës origami palosëse, letrës për magazina,
pecetave të letrës, letrës së shkrimit për zyra, letrës për shënime, ngjitesve nga letra, letrës
shtrirëse, letrës dekorative për mbështjellje, letrës për paketim dhe mbështjellje, letrës
kopjuese (zyre), banerve të (flamuj) letrës, flamujve të letrës, letrës së shkrimit, letrës dhe
kartonit letrës për vizatime grafike (letër grafike si produkt final), letrës për printer laserik,
letrës së ndishme ndaj nxehtësisë, rogozve të letrës, letrës mbështjellëse për paketim, letrës
mbrojtese nga myku, koktej rogozëve nga letra, kartonëve dhe tabelave nga kartoni për
paketim, letrës së hullizuar (medium i valëzuar), letrës së gomuar, letrës shënuese me pjesë
të sipërme të shkruajtura, letrës artizanale japoneze,
materialeve mbështjellës të bërë nga letra, materialeve filtruese nga letra, shenjave
reklamuee nga letra, letrës ngjyrë kafe për mbështjellje, mbështjellësve të ushqimit,
tabelave reklamuese nga letra, letrës krep shtrirëse, letrës rul për printerë, letrës japoneze,
(torinoko-gami), letrës së karbonit, letrës për makina regjistruese, qeseve të mbushura të
letrës, letrës rezistuese ndaj acideve, letrës për makina shkrimi, posterve të bërë nga letra,
postkartelave të letrës, facoletave të letrës, kutive paluese nga letra, letrës digjitale të
printimit, qeseve të letrës për shoping, letrës dhe kartonit industrial, fytyrave të veshjeve të
bëra nga letra, fotove të letrës që montohet, materialeve të letrës zanale, peshqirve tharës
nga letra, peshqirve të duarve nga letra, letrës mbështjellëse për barot, letrës (si produkt
final), facoletave të letrës që përdoren si material të letrës klishe (ganpishi), tabletëve të
shkrimit, kontejnerëve industrial për paketim nga letra, qeseve të mbeturinave nga letra,
mbajtësve të letrës mbështjellëse, letrës së trashë japoneze (hosho-gami), facoletave për
fytyre nga letra, tabelave për shenja nga letra ose kartoni, qeseve për dhurata nga letra,
mbështetëseve nga letra për pikuara, rogozëve për tavolina nga letra, letërës për
mbështjellje të librave, kartelave të biznesit nga letra (gjysëm të përpunuara), letrës rul
(produkt final), kontejnerve të kremit nga letra, banerve për displei nga letra, dekorimeve të
tavolinës nga letra, pecetave të tavolinës nga letra, shiritave të letrës zbukuruese (tanzaku),
tabelave reklamuese të printuara nga letra, kutive nga letre ose kartoni, letrës metalike për
mbëstjellje dhuratsh, letrës për çanta dhe thasë, xhaketave (mbështjellës) nga letra për libra,
mbështjellësve të letre për vazo lulesh, tabelave reklamuese nga letra ose kartoni, fletëve të
letrës për marje shënimesh, materialeve të printuara për paketim nga letra, letrës të bërë nga
letra e manit (tengujosi), letrës së printuar ofset për pamlete, kontejnerve për ruajtje nga
letra, mbushjeve nga letra ose kartoni, produkteve nga letre të disponueshme, çantave dhe
artikujve për paketim, mbështjellësve dhe ruajtësve nga letra, posterëve, posterëve
reklamues, kartelave për vende nga kartoni, tabelave për posterë, kartelave për vende nga
letra ose kartoni, fletëve nga letra (zyre), letërve për zyre, rekuzitave për zyre, dhuratave
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për zyre, rekuizitave të shkrimit, kartelave të përforcuara për zyre, arkave të zyreve,
etiketave për çmime, etiketave për dhurata, etiketave të printuara nga letra, etiketave për
karta indeksi, etiketave për ngarkesa, etiketave të printuara për bagazhe, etiketave të
printuara adezive, etiketave të letrës për bagazhe, etiketave për bagazhe nga kartoni,
kalendarëve, kalendarëve të murit, kalendarëve të printuar, kalendarëve reklamues,
planifikuesve vjetor, kalendarëve që shkëputen (ditor), katalogjeve, katalogjeve lidhur me
softuerin kompjuterik, katalogjeve që porositen nëpërmjet postës, vizit kartelave, pllakave
të adresave për makina adresimi, (fletushka), mjeteve për zyre, materialeve të printuara,
artikujve për zyre, materialeve për hobi (do me thënë ngjyra artistësh, vegla për ngjyrosje,
llak, kandela, qirinj, tela nga metali për krijim lulesh dhe punë artizanale në formë të stolive
për hobi, gërshërë, prerës për punë artizanale, shpatull për ngjyrosej, kthetra shtrënguese,
shara të holla, turjela, çekiç, thika për drugdhendje, dalta, stolive dhe stolive të modës,
sythave, ruzave të lirshme qelqi, plastikës dhe druri, letrës, letrës, kartonit, bloqeve, kutive
artizanale, lamshave të leshit për qëllime artizanale, kutive për pikturim, ngjitësve,
materialeve profesionale për artistë, materialeve për modelim, paletave, këmbalecve,
pëlhurave për pikturim, kornizave, brushave të pikturimit, lapsave, gomave, guta perkave,
kompensatëve, trarëve, drurit pjesërisht të përpunuar, mallrave të drurit, kallamit, tapës,
plastikës, kupave të drurit, qelqurinave, porcelanit, mallrave nga guri, vazove për lule,
figurave tera kota, fijeve për thurje, penjve për qepje, tjrjeve për dantella, penjve dhe tjerje
për qëllime tekstile, veshejs, tekstileve dhe veshje të thurura, gjilpërave, gjilpërafe për
dantella, gjilpërave për thurje (krabza), gjilpërave sigurie, luleve artificiale, fjongove dhe
fijeve, fjongove për dekorim, bishtalecave, dantellave, asprave (perla), artikujve dekorativ,
(do me thënë fiksturave dekorative për drita, kapësve ëndrash, oxhakëve të erës, mobiljeve,
veshjeve të porcelanit, luleve të thara, perdeve për shtretër, artikujve të qelqit, harqeve
dekorative, kupave dekorative, figurave dekorative, skulpturve dekorative, bimëve të thara,
ornamenteve, statuve, figurave dhe artikujve dekorative artizanati nga materiale druri, dylli,
gipsi, (ose plastika), artikujve sezonal (do me thënë artikuj dekorativ për pranverë, verë,
vjeshtë, dimër dhe për dekorimin e pemës së krishtlindjes, Vitit të Ri, pashkëve dhe
Halloween-it), artikujve për pushim (do me thënë ), artikuve dekorativ pëer dasma,
ditëlindje, përvjetorë), artikujve për ahengje, dekoracioneve për tema, artikujve shkollor,
kamerave, artikujve të fotografive, aksesuarve për fotografi, stolive, orëve dhe sahatëve,
instrumenteve muzikore, mallrave për bërje të çantave, mallrave të shalës, mobiljeve,
mallrave për mobilje, veshjeve, mbathjeve, çantave të shpinës, aksesorëve (do me thënë)
aksesorëve për veshje, mallrave të qepura dhe produkteve dekorative nga tekstili, syzeve,
çadrave, çadrave të diellit, mallrave tekstile, tekstileve për mirëmbajtje shtëpie, kinkalerive,
tendave, tranpulinave, artikujve të udhëtimit, lodrave, artikujve sportiv, aparateve sportive,
aprateve për fitnes, artikujve për kohë të lirë (do me thënë lojëra, lodra, paisje sportive, topa
hokei, topa sporti, topa për lojëra, artikuj dhe paisje gjimnastike, për trajnim trupi, letra
loje), artikujve për kampim, artikujve për kafshë (do me thënë arikuj ushqimi, qafore
(kular), rripave, parzmoreve, shtretërve për kafshë, veshjeve për kafshë, lodrave për kafshë,
stolive për kafshë, kupave për ushqim, produkteve për kujdes të kafshëve, ushqimeve për
kafshë, furnizimeve për udhtim dhe transport, ideve për dhuratash për kafshë), kandelave,
karburantëve për drita, karburantëve; përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta
për qëllime shitjeje; përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta për qëllime
prezantimi; prezentim i mallit në media komunikimi, për qëllime shitjeje; shërbimet e
import dhe eksportit; organizimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime komerciale dhe
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reklamuese; pregatitje dhe udhëheqje me panaire dhe/ose shfaqjeve për qëllime biznesi dhe
reklamimi; agjenci reklamimi; masa planifikimi dhe reklamimi; prezantim filmash në
internet dhe media tjera; publikim i materialeve të printuara (po ashtu në formë elektronike)
për qëllime reklamimi; marketing i drejtpërdrejtë; reklamim direkt; përgatitje reklamimi;
pregatitje reklamimi për të tjerë; radio dhe reklamim televiziv; publikim dhe tekste
publiciteti; shërbime planifikimi për qëllime reklamimi; marketing; marëdhënie me
publikun; on-line reklamim në rjetin kompjuterik; postim faturash; desiminim dhe
reklamim për të tjerët; desiminim i materialeve reklamuese; desiminim i materialeve
reklamuese për të tjerët nëpërmjet internetit; shkrim ose publikim i teksteve të shkruara;
promovim shitjeje për të tjerë; publikim i teksteve të publikuara; reklamim nëpërmjet
postës; shpërdarje të materialit reklamues (pamfleteve, broshurave, materialeve të printuara,
mostrve); demonstrim i mallit për qëllime reklamimi; prezentim i mallit dhe shërbimeve;
hulumtim tregu; organizim dhe udhëheqje e ngjarjeve tregtare; hulumtim sponzorizimi;
sponzorizim nëpërmjet reklamimit; aranzhim i të dhënave për kontakt për qëllime
reklamuese; reklamim në internet për të tjerë; huazim i hapsirë reklamuese, poashtu edhe në
internet; konsulta profesionale biznesi; konsulta dhe menaxhim ndërmjarjesh; konsulta për
organizimin e biznesit; planifiklim dhe monitorim të biznesit nën aspektet oraganizative;
zhvillim për shfrytëzim të patundshmërive nën aspektet e biznes-menaxhimit (lehtësira
menaxhuese); agjenci punësimi; rekrutim personeli; konsulta personeli; administrim
personeli; konsulta të menaxhimit të personelit; teste psikologjike për zgjedhjen e
personelit; pjesmarje në stafin në çështjet për veprim lidhur me menaxhimin e personelit;
shërbime prokure për të tjerë (duke blerë mallra dhe shërbime për të tjerë); auksion,
poashtu në internet; aranxhim dhe konkluzione për transfere komerciale për të tjerë,
poashtu brenda kornizave të e-tregtisë; aranxhim i kontraktave për të tjerë në blerjen dhe
shitjen e mallrave dhe në kryerjen e shërbimeve, posaqërshit aranxhim i kontakteve
telekomunikative, në kontratat për furnizimin e zërave (toneve) për telefonë, të kontratave
për kryerjen e mirëmbajtjes dhe punëve riparuese, të kotratave në shpërndarjen e luleve dhe
bimëve, të kontratave të furnizimit me rrymë elektrike; aranxhim i kontratave në kryerjen e
shërbimeve trajnues; aranxhim i abonimit të publikimeve për të tjerë, posaqërsiht abonim i
gazetave; aranxhim i abonimeve të shërbimeve telekomunikuese për të tjerë; aranxhim i
kontakteve komerciale dhe industriale, poashtu ne internet; aranxhim i biznes kontakteve;
analizë e çmimit të kostos; shërbime të krahasimit të çmimeve; përpilim, sistematizim,
mirëmbajtje dhe përditësim i të dhënave në bazën e kompjuterit; menaxhim i skedave të
kopjuterëve; informata komerciale dhe këshilla për konsumatorë (shitore këshillash për
konsumatorë); shërbime të lajmeve të prera; krahasim i informacioneve në bazën e të
dhënave në kompjuter; procesuim i urdhërave për blerje; krahasim i çmimit dhe
informatave statistikore të tregut dhe tregtisë; furnizim me informata të pyetjeve
organizative dhe menaxhimit të biznesit lidhur me tregtinë me pakicë; furnizim me
informata të tregjeve reklamuese; shitore këshillash për konsumatorë; shërbime
fotokopjimi; aranxhim i vitrinave të shitoreve; dhënje me qera të makinave dhe paisjeve për
zyra; dhënje me qera të makinave për fotokopje; dhënje me qera të makinave shitëse;
dhënje me qera të kabinave shitëse; planifikimi, organizim i realizimit të kërkesë së klientit
dhe masës së mbajtjes të konsumatorëve, në veçanti postës, diskontit, vauçerëve dhe/ose
programeve shpërblyese; drejtim i lojrave të fatit dhe garave si masa reklamuese; drejtim i
programeve shpërblyese dhe të besueshmërisë si programe për mbajtjen e konsumatorëve
për qëllime marketingu; kujdes dhe kërkesë ndaj konsumatorëve me reklamim dhe porosi
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postare; shërbime të call qendrës, posaqërisht shërbime kujdesi nëpërmjet hot lines (linja të
nxehta) brenda kornizave të procesimit administrativ të urdhërit për blerje; pranim i
kërkesave dha ankesave të konsumatorëve nëpërmjet telefonit; këshillime organizative
nëpërmjet call qendrës; operim i call qendrës, do me thënë shërbime kujdesi nëpërmjet
hotlines (vijë së nxehtë) brenda kornizave të procesuimit administrativ të urdhërit për
blerje, pranimim i kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve nëpërmjet
telefonit;qiradhënie dhe lizinë të paisjeve për shitore dhe montimeve për aq sa janë të
përfshirë në klasën 35, do me thënë makinave dhe paisjeve për zyra, makinave për
fotokopje, makianve shitëse, arkave regjistruese (kasave), tavolinave të arkave, kabinave
për shitje, haprirave reklamuese; shërbime sekretarie; aranxhim i kontakteve për magazinim
dhe paketim të mallrave; lëshim i kartelave për konsumatorë pa pagesë ose funksione
shpërblimi (discont) për të tjerë si dhe lëshim i kartelave të konsumatorëve si kartela
blerëse identifikuese, të dyja të përshtatshe si programe të mirash dhe shpërblimesh;
shërbime klerikale për marrjen e urdhrave në sektorin e logjistikës; shërbimet elektronike të
aksioneve të menaxhimit.
36 Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; çështje të patundshmërive; sigurim
brokeri; transaksione monetare; shërbime financiare; këshilla sigurimi, financash dhe
pensionimi; informata dhe konsulta financimi; aranxhim i shërbimeve bankare, në veçanti
të logarisë rjedhëse, kursimit, financimit dhe kontakteve të sigurimit; zyra kreditimi dhe
financim kreditimi të tregut për shitje me shumicë dhe pakicë; menaxhim i patunshmërive,
agjenci patundshmërish, dhënie me çera të patunshmërive, posaqërisht të hapsirave të
duqaneve; lizinë të patundshmërisë, posaqërisht hapsirave të duqaneve; lizinë e zonave dhe
pjesëve të tokës; financim i blerje me këste; aranxhim i financim i blerje me këste; financim
i blerjes me këste të hapsirve të shopingut; qeradhënie e zyrave; marje me qera të
apartamenteve; menaxhim ndërtimesh; menaxhim me patundshmëri; finacim blerjesh;
lëshim të kartelave telefonike; manipulim i programeve të mira dhe shpërblyese për të
mbajtur konsumatorët nëpërmjet llëshimit të vauçerëve, pullave tregtare, token dhe
kartelave të konsumatorëve me funksionim pagese; lëshim i kartelave kredituese, shërbime
të kartelave shpërblyese me funksionim pagese; mbledhje e fondeve bëmirëse për të tjerët;
financim i blerjes me këste të paisjeve dhe sistemeve komunikuese; financim i blerje me
këste të automjeteve, aeroplanëve dhe anijeve; lëshim i kartelave për kosumatorë me
funksion pagese si dhe si kartelave shpërblyese, pulla tregtare, kartela të lojalitetit, vauçerë,
token, kartelave për mbledhje pikësh, të gjitha për përdorim në të mira dhe marëveshje
shpërblyese
38 Telekomunikime; sigurim i qasjes në bazën e të dhënave në rjetin kompjuterik; sigurim
i qasjes te një sistem për porosi on-line; ofrim i hiperlinkut për të tjerë; shërbime teleteksti;
transmision mesazhesh; informata në telekomunikim; konsulta dhe informat në lëmin e
telekomunikimit; sigurim i qasjes te informatat në lidhje me telekomunikimet dhe
shërbimet telekomunikuese; furnizim i portaleve në internet; transmetim elektronik i
muzikës digjitale nëpërmjet sitemeve të telekomunikimit; transmetim elektronik i tekstit,
mesazheve, informatave, zërit, imazheve dhe të dhënave; përcjellje e mesazheve në internet
adresa (ueb-mesazhe) shërbime të tabelave elektronike për shpallje (shërbime
telekomunikacioni); qeradhënie e instlimeve të telekomunikacionit; qeradhënie e paisjeve
për telekomunikime dhe për të dhëna dhe dërgim ose pranim të mesazheve; sigurim i qasjes
në internet dhe rjetet tjera të komunikimit; aranxhim i qasjes në bazën e të dhënave;
sigurimi i qasjes të informatave në internet; sigurim i qasjes në dhënat në rjetet
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kompjuterike; shërbime të qasjes në lëmin e telekomunikimeve; qeramarje në lidhje me
paisjet dhe sitemet e komunikimit; agjenci lajmesh, do me thënë mbledhje, analizë,
përditësim dhe furnizim me informacione të lajmeve; shërbime të vlerës së shtuar, do me
thënë shërbime lidhur me shërbimet e rjeteve aktuale, esencialisht në lidhje me mesazhet e
shkurtëra ose njoftimet në formë të shkruar ose akustike, do me thënë dërgim të
informatave që kanë të bëjnë me pamje, ngjarje kalendarike, rezultate sportive, reklamim,
klsifikim dhe reklamim personal, çmimive të garave, lajmeve, ofertave të çastit të fundit,
shërbimeve të furnizimeve të fast-food-eve, shërbime taksie dhe kohës së nisjes në
aeroporte, titujve nga ekonomia, politika, mediat dhe telekomunikkacioni, numrave të
lotarive dhe shërbimeve që sigurohen në kuptim të rrjetit të telekomunikimeve, do me thënë
ridërgim i thirjeve, qarqeve të konferencave; dërgim i informatave nëpërmjet mailit;
shërbime të transmetimit dhe rikthimit të telefonatave, faksimileve, teleksit dhe mesazheve;
shërbime të radio faqeve dhe e-maileve; sigurim i shërbimeve qëndrore telekomunikuese
për rjetin elektronik komunikues; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve dhe sitemeve të
telekomunikimit dhe instalimeve për telekomunikim, aparateve për dërgim të mesazheve,
aparateve faksimile, telefonave, celularëve, modemëve, aparatëve telekomunikues dhe
dërgues; aparatet faksimile, telefona, telefonat celularë, modem, telekomunikacionit dhe
dërgimin e aparatit; transmetimin e parashikimit të motit me anë të një rrjeti të
telekomunikacionit
39 Transport; paketim dhe magazinim i mallrave; aranzhim udhëtimi; shërbime
magazinimi; paketim të mallrave; shpërndarje e paqetave; shërbime logjistike në sektorin e
transportit, posaqërisht ruajtjen e mallrave; pranim urdhërash, logjistikë deponimi,
logjistikë distribuimi ose logjistikë kthyese; ridërgim ngarkesash; ndjekje e ngarkesës dhe
mallrave për persona për qëllime logjistike; informata transporti; informata magazinimi;
aranxhim shërbimeve të transportit për persona dhe mallra nëpërmjet mjeteve toksore,
ujore dhe ajrore; aranzhim dhe kryerje të shërbimeve të transportit; shërbime korieri;
organizim i transportit të mallrave, udhtarëve dhe/ose udhëtimeve nëpërmjet tokës ose ujit;
organizim dhe kryerje të shpërndarjes së mallrave nëpërmjet porosis me postë; transport
dhe shpërndarje të mallrave nëpërmjet automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe
aeroplanëve; shpërdarje lulesh; shërbime të agjencive të udhëtimit (për aq sa janë të
përfshirë në klasën 39); operim i agjencive të udhëtimit dhe shërbime për organizimin e
udhëtimit; shërbime të tur operatorëve; informata dhe konsulta lidhur me udhëtimet dhe
transportin; informata në lëmin e turizmit, transportit dhe qështjeve të udhëtimit;
informacione udhëtimi; informata të aritjes dhe nisjes së fluturimeve; aranzhim biletash për
transport nëpërmjet ajrit; tur organizim dhe operim; transport i personave nëpërmjet
automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe aeroplanëve; organizim, drejtim, buking
dhe aranzhim të udhëtimeve, udhëtimeve për pushim; udhëtimeve rrethore, kryqzimeve,
ekskurzioneve, udhëtimeve ditore; udhëtimeve për kënaqsi dhe vizitave të qyteteve; eskortë
e udhtimeve dhe bagazheve të tyre; bartje; qeradhënie e lehtësirave për parking; qeradhënie
dhe rezervim i automjeteve motorike, trajlerëve, biçikletave; qeradhënie e hapsirave për
parkim dhe depove; shërbime rezervimi (transport); rezervim i udhëtimit; rezervim i
biletave fluturuese, biletave për kryqzim dhe biletave të trenit; qeradhënie dhe huazim i
automjeteve toksore, aeroplanëve ose anijeve; qeradhënie e frigopriferëve; qeradhënie e
kontejnverëve magazinues; qeradhënie e garazheve; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve të
shitoreve dhe montimeve për aq sa janë të përfshirë në klasën 39, do me thënë frigoriferë,
instalime ftohjeje, makina dhe aparate ftohëse, kontejnerëve magizinues, paletave të
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transportit dhe magazinimit, kontejnerëve të transprotit dhe magazinimit, veturave
(automjeteve), shtyrje të veturave (karocave të shopingut), rafteve për magazinim dhe
prezantim të mallrave; shërbime që do të kryhen në kuptim të rrjetit telekomunikativ, do me
thënë shërbime të agjencive të udhëtimit
40 Trajtimit të materialve (do me thënë procesim mekanik ose kimik të materialeve, do me
thënë metalit, plastikës, letrës, drurit, qelqit, tekstilit, gomës, lëkurës, materialeve të
konstruksionit); informata për trajtim të materialit; shërbime foto laboratori, zhvillimi
përkatësisht film fotografik, zhvillim fotografik, foto gravurë, printimi i imazheve (fotot) në
objekte, printimi i imazheve fotografike nga mediat digjitale; zhvillimin e filmit fotografik,
procesim të fotografive dhe filmave kinematografik (për aq sa janë të përfshirënë klasën
40); modele printimi; printim; shkrim lazerik; punë lëkure; trajtim letre; gdhendje; ofset
printim; ndryshim i veshjes; robaqepsi; punë shalash; reciklim i shisheve të mbeturinave;
çelsbërës; qeradhënie dhe lizinë e gjeneratorëve, aparateve për kondicionim të ajrit,
aparateve për ngrohje të hapsirave
41 Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sporitve dhe kulturore; shkolla
motrash medicinale (arsimim); kujdes fëmije (arsimim); kujdes fëmije; do me thënë
sigurim sheshi të lojërave në supermarkete dhe qendra shopingu; organizim dhe udhëheqje
të konferencave, ekspozitave ose seminareve; zhvillim i stafit nëpërmjet trajnimit dhe
trajnimeve të mëtejme; arahzhim dhe uhdëheqje të seminareve vorkshopeve (puntorive)
(trajnimeve); informata në lëmin e arsimit dhe zbavitjes; on lin informata dhe mesazhe në
lëmin e kualifikimit profesional; ekzaminim në lëmin e arsimimit dhe trajnimit; informata
për edukatën shëndetsore dhe fitnesit; performansa muzikore; informata të ngjarjeve
(zbavitjeve); organizim dhe udhëheqje të ngjarjeve sportive dhe kulturore; organizim i
ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; organizim i garave (arsimore dhe
zbavitëse); publikim i gjërave të printuara (poashtu në formë elektronike, pos për qëllime
reklamuese; organizim, aranzhim dhe udhëheqje me lotari dhe kumareve tjera; distribuim i
biletave të lotarisë dhe dokumenteve tjera pjesmarëse (zbavitëse); lojëra elektronike dhe
gara të siguruara nëpërmjet internetit; organizim i lojërave dhe garave; shërbime të biletave
agjencive (zbavitje); shërbime rezervimi (për aq sa janë të përfshira në klasën 41) për sport,
ngjarje shkecore dhe kulturore; rezervim i karigeve për shfaqje; publikim i materialeve të
printuara, librave, gazetave dhe revistave; huazim librash; dhëni me qera të filmave; dhëni
me qera të revistave; sigurim të publikimeve elektronike (jo të shkarkueshme); sigurim i
shërbimeve për fitnes klube (për aq sa janë të përfshira në klasën 41), klube trajnimi,
lehtësirave të golfit, fushave të tenisit, lehtësirave për kalurim, shkolla të motrave
medicinale, kinemave, diskotekave, muzeumeve, zbavitje arkade; lehtësira sportive dhe
parqe dëfrimi; informata rekreimi; ofrim line të lojrave të komjuterit; produksion, të radio
dhe tv programeve; qeradhëni të audio paisjeve, radios, takëmi televiziv, video kamerave;
makinave dhe lojërave elektronike; qeradhëni e paisjeve dhe fitnes paimeve; qeradhënie
dhe lizinë të filmave, zërit dhe fotografive të incizuara; qeradhënie të takëmeve të radios
dhe televizionit
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese dhe dizajne lidhur me këto;
analiza industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i softuerit dhe harduerit
kompjuterik; programim kompjuteri; procesuim dhe administrim i të dhënave për të tjerë
(për aq sa janë të përfshira në klasën 42), do me thënë administrim serveri; backup i të
dhënave elektronike; shërbime të dizajnuesit grafik, do me thënë konsulta formale dhe
përmbajtsore lidhur me printimin e dizajnit ose publikimeve elektronike; dizajn i printuar
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ose publikime elektronike; redaktim i fotografive digjitale (shërbime të një dizajnuesi
grafik); përditësim i ueb faqeve; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerë; informata
dhe konsulta në lidhje me kompjuterë dhe softuer; konsulta të dizajnimit të brendshëm;
konsulta në lëmin e kursimit të energjisë; konsulta në lëmin e mbrojtjes së ambientit;
qiradhënie e kompjuterëve, paisjeve matëse; qeradhënie dhe lizinë e kompjuterëve,
softuerit, pjesëve anësore të kompjuterit; parashikim i motit në kuptim të rrjetit
telekomunikues; administrim dhe procesuim i të dhënave për të tjerë, do me thënë ruajtje e
të dhënave elektronike; qiradhënie e bartësve të të dhënave të përshtatshme për përdorim në
transakcione bëmirësie dhe shpërblimi (për aq sa janë të përfshira në klasën 42);
përditësimi i programeve kompjuterike; mirëmbajtjen e programeve kompjuterike
43 Shërbime të furnizim me pije dhe ushqim dhe akomodim i përkohshëm; ketering;
shërbime të agjencive të udhëtimeve, do me thënë aranzhim, rezervim dhe prenotim të
akomodimit; operim i restoranteve; informata në lëmin e shërbimeve për akomodim,
aranzhim ose qiradhënie të apartamenteve turistike ose shtëpive turistike, rezervim
dhomash, rezervim hoteli, akomodim dhe sigurim të ushqimit dhe pijeve për mysafir;
rezervim të akomodimit dhe pijeve dhe ushqimit; sigurim i (ushqimit dhe pijeve dhe
akomodimit) për fidanishte ditore dhe çerdhe shkolore; kujdes fëmijsh në fidanishte ditore
dhe çerdhe ditore (ushqimit dhe pijeve dhe akomodimit);
konsulta dhe informata gatimi; qeradhëni e dhomave të takimit; qeradhënie e karigeve,
tavolinave, çarçafëve, gotave, enëve, ndërtimeve të bartshme, tendave; qeradhënie dhe
lizinë e paisjeve dhe montimeve për duqan për aq sa janë të përfshira në klasën 43, do me
thënë mobiljeve, karigeve, tavolinave, çarçafëve, gotave, tendave, ndërtimeve të bartshme;
rezervim hoteli në kuptim të rrjetit telekomunikues
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik për qenie njerzore; bukurie
për qenie njerëzore; kujdes higjienik për kafshët; shërbime bujqësie, kopshtarie dhe
pylltarie; këshillime diete; informata në lidhje me ushqimin; informata në lidhje me
shëndetin; informata dhe konsulta në lidhje me kopshtarinë; dhënie me qera të paisjeve për
ferma

(210) KS/M/ 2017/300
(220) 15/03/2017
(300) 302016026977.0 15/09/2016 DE
(731) Kaufland Warenhandel GmbH & Co.
KG Rötelstr. 35 74172 Neckarsulm, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 2 Ngjyra, vernik, llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtës kundër dëmtimit të drurit;
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ngjyrueses; fiksues; rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale në formë folish dhe pluhuri
për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë; ngjyrues për likerë; ngjyra këpucësh; ngjyra
kundër zjarrit; graso kundër ndryshkjes; pasta printerësh (bojë shtypi); bojë për printim,
gëzhoja për bojë printerësh për kompjuter, gëzhoja toneri (të mbushura) për printerë,
makina faksimilesh dhe fotokopjues; ngjyra; glazura (ngjyra, llak); mbështjellës druri
(ngjyra), ngjyrues për pije; ngjyra ushqimi; letër për ngjyrosje të vezëve të pashkëve;
mbulesa për pjesët e poshtme të shasive të veturave; hollues për ngjyra; tempera
(ngjyra);ngjyra izoluese; i gjithë malli i lartpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën
02
3 Preparate lavanderie; preparate për zbardhuese; preparate për pastrim, preparate per
lustrim; preparate për largimin e yndyrës; preparate abrazivë; sapunë; parfumeri; vajra
esenciale; kozmetikë; losione flokësh; dentifricë; tualeteri (higjienë personale); losione
flokësh për higjienë personale; preparate kozmetike për kujdes lëkure; ngjitës për qëllime
kozmetike; losione pas rrojës; antiprespirant (tualeteri); preparate antistatike për qëllime
shtëpiake; aromatizues (vajra esencial); lëvore kullaie për larje; kripëra banje, jo për
qëllime mjekësore; preparate kozmetike për banjë; maska bukurie; kripra për zbardhje;
soda për zbardhje; detergjent për ruajtjen e bardhësisë për lavanderi; kimikate për freskim
të ngjyrave për përdorim shtëpiak (lavanderi); preparate për heqjen e ngjyrave; stuko
kozmetike (për mbushje); preparate kimike për qëllime dobësimi; kozmetikë për kafshë;
krem kozmetike; krem për zbardhje të lëkurës; lustrues protezash; preparate për pastrimin e
protezave; spraj për freskim të frymëmarrjes; deodorant për qenie njerëzore dhe kafshë;
detergjent të ndryshëm nga ata që përdoren në proceset e prodhimit dhe për qëllime
mjekësore; ngjyra kozmetike; eau de Cologne (ujë kolonje); krem flokësh; xhele flokësh,
shamponë, kondicioner flokësh dhe mbajtje të lagështisë; parfume; buzëkuq; krem dhe
losione fytyre; thonj të remë; lustrues dhe vernik për thonj; preparate zbardhues për qëllime
kozmetike; ngjyrues për torte (vajra esenciale); esenca eterike; qumësht pastrues për
qëllime tualeti; kozmetikë vetullash; lapsa vetullash; zbutës pëlhurash për përdorim
lavanderie; qerpik të rremë; dyllë për parket; ngjyra flokësh; ngjyra mjekre; dyll mustaqesh;
spraj flokësh; preparate për valëzim të flokëve; zbardhues për lavanderi; preparate për
zbutje në lavanderi; nisheste për qëllime lavanderie; losione për qëllime kozmetike; makeup; pudër make-up; preparate make-up; preparate për heqjen e make-up-it; maskara; larës
goje, jo për qëllime mjekësore; preparate për kujdes të thonjve; lapsa kozmetik; preparate
për lustrimin e dyshemesë; pomadë për qëllime kozmetike; putpuri (aroma); shkumë deti
(gurr); veshje rrëre (zmerile); letër zmerile; dru aromatizues; shampon për kafshë; krem
barkash; lustrues këpucësh; dyll këpucësh; preparate zbutës (nishesteje); sapun pëë
zbardhje të veshjeve; nisheste lustruese për qëllime lavanderie; preparate për rezitje
(kozmetike); facoleta të lagura me losion kozmetik; preparate për heqjen e llakut; dyll për
depilim; dyll lavanderie; dyll lustrimi; krem për lëkurë; preparate depilimi; xhell petroliumi
për qëllime kozmetike; transfere dekorative për qëllime kozmetike; shkop temjani (joss
shkop); joss shkop (aromatizues); aromë; preparate banje, jo për qëllime mjekësore;
detergjent enësh; krem kundër diellit dhe rezitje; preparate për kujdes të lëkurës pas banjës
në det; veshje e impregnuar me detrgjent për pastrim; leshi pambuku për qëllime
kozmetike, posaqërisht lesh pambuku, sythe pambuku, vata pambuku; preparate për
drenazhim të tubave; largues ngjyrash; preparate antistatike për qëllime shtëpiake;
preparate për shkëlqimin e gjetheve të bimëve; ekstrakte bimësh (parfume); baza bimësh
për parfume; ajër i presuar në kanaqe për qëllime pastrimi ose pluhuri; preparate për heqjen
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e ngjyrës; preparate heqje shkallëzuese për qëllime shtëpiake; ngjyrues për qëllime
lavanderie dhe tualeti; graso për qëllime kozmetike; heqës njollash; lëngje jo rëshqitës për
dysheme; dyll jo rëshqitës për dysheme; xhel dental për zbardhje; glazura për qëllime
lavanderie; lecka xhami; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës; preparate për rezitje
(kozmetike); takëm kozmetik (e mbushur); losion për qëllime kozmetike; vaj bajemje për
qëllime kozmetike; preparate larje të ngjyrave; preparate për rroje, shkumë për rroje, gurë
për rroje (ostrigjen); losione për pas rroje; likuid për pastrim të xhamit të veturave; vajra
për qëllime pastrimi; make-up; preparate për pastrim të tapetave; krem për mbrojtje nga
dielli ( kozmetikë); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 03
4 Vajra industriale; yndyrna industriale; lubrifikantë; kompozime për absorbim;
kompozime për lagështim; kompozime për lidhje të pluhurit; karburant (përfshi spirit për
motor) dhe ndriques; kandela dhe qirinj për qëllime ndriqimi; graso për rripa; graso për
lëkurë; graso për barka; vajra për ruajtjen e lëkurës; vajra për ngjyrosje; preparate jo
rëshqitës për rripa; praparate për heqjen e pluhurit; karburant të lëngshëm, solid dhe gazi
(përfshi karburantët e motorit) dhe karburantët për ndriçim; derdhje druri (prodhime) për
ndezje; derdhje letre për ndezje; ndezës zjarri; graso ndriques; kandela të pemës së
krishtlindjes; dyll blete; gaz karburanti, dru zjarri, vajra karburanti, spirit i metilizuar;
briketa ndezëse; kandela me parfum; briketa druri; qymyr druri, pluhur qymyri (karburant),
torfë (karburant); briketa torfe (karburant); qirinj lampe; mbrojtës lëkure (vajra dhe graso);
vajra motorik; gaz për ndriqim; vajguri (i papërpuuar ose i rafinuar); graso për barka; dyll
ndriques; graso për armë (armë), graso leshi; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i
përfshirë në klasën 04
5 Produkte farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; substanca
dhe ushqime dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari; ushqim për bebe;
shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materiale fashimi; dyll dentar; materiale
për mbushje të dhëmbëve; preparate për shkatërimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë;
preparate farmaceutike dhe veterinare për kujdes shëndeti, posaqërisht shëllirë, solucione
dhe inhalatorë, solucione për iritim nazal, inhalim dhe gargara; kura që pihen për qëllime
mjeksore; preparate dhe substanca mjeksore; pambuk absorbues; shirita adeziv për qëllime
mjeksore;preparate për përmirsimin e ajrit, përkatësisht deodorantet dhe pastruesit e ajrit;
preparate për purifikim të ajrit; gjëra ushqimore albuminoze; larës kafshësh, preparate
biologjike për qëllime mjeksore; pambuk antiseptik; antiseptikë; balsam për qëllime
mjekësore; vata higjienike; vata menstruale; vata për fashim; preparate terapeutike për
banjo; preparate banje terapeutike për qëllime mjeksore; krip banje për qëllime sanitare;
banjo oksigjeni; kripra për banja me ujë mineral; rripa për peceta sanitare; vata menstruale;
rrathë për qëllime mjeksore; jastëk për kujdes të gjinjve; embëlsira me ilaçe; kapsula për
qëllime mjeksore; vula për qëllime farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjeksore; kolar
antiparazit për kafshë; ëmbëlsira për qëlime mjeksore; produkte dezinfektues, shpërlarës
dhe pastrues për kontakt lense (thjerza); solucione për dhe për përdorim me kontakt lense;
kimikate kontraceptive; ilaçe misri; rrathë misri për këmbë; pambuk për qëllime mjeksore;
preparate farmaceutike për trajtim të zbokthit; deodorant për veshje dhe tekstil; detergjent
për qëllime mjeksore; pije dietike të adaptuara për qëllime mjeksore; ushqim dietik dhe
preparate ushqimore për qëllime mjeksore; ushqim dietik për kujdes shëndetsor me bazë
vitaminash, mineralesh dhe element gjurmësh; preparate enzimesh për qëllime mjeksore;
substanca dietike për qëllime mjeksore; desinfektantë për qëllime higjienike; losione qensh;
larës qensh; repelent (neveritës) për qen; pije mjeksore; ujitje okulare; kuti të ndihmës së
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parë, të mbushura; ngjitës insektesh; letër për kapjen e insekteve; preparate për shkatrimin e
insekteve; ilaç për djersitjen e këmbëve; fashë për fashim; germicid; kedër druri për
përdorim kundër insekteve, graso për qëllime mjeksore; çaj mjeksor; repelant (neveritës)
insektesh; insekticid; xhel vajguri për qllime mjeksore; brekë menstruacioni; brekë sanitare;
pluhur qumshti për bebe; sheqer qumshti; pëlhurë e impregnuar me losion farmaceutik;
losion për qëllime farmaceutike; losion për qëllime veterinare; tableta; pije qumshti të
ëmbla për qëllime mjeksore; alkool për qëllime mjeksore; barishe mjeksore; vajra mjeksor;
arka të bartshme mjeksore, të mbushura; ilaçe për qëllime të mjekësisë njerëzore ; tampon
sanitar; mentol; pomadë; shtesa ushqimore minerale, produkte shtesë ushqimore për
qëllime jo mjeksore me bazë minerale, amono acidi, elemnte gjurmësh, fibrave bimore (me
kalori të ulët), të vetëm ose në kombinim; produktet e shtojcave ushqimore në bazë të
proteinave; letër për gjurmë dhëmbësh, preparate për gjurmë dhëmbësh; shpërlarës goje;
baltë për banjë; pelena sufers (për persona të sëmurë) ; zëvendësues ushqimi për qëllime
mjeksore; peshqir sanitar; vata menstruacioni; brekë absorbuese të papërmbajtura për të
sëmurët; brekë të linjta; preparate antiparazite; pilula për qëllime farmaceutike; preparate
farmaceutike për diagnostifikim të shtatzanisë; çaj për dobsim për çëllime mjeksore; ilaç
për djersitje; xhel mbretëror për qëllime mjeksore; preparate farmaceutike për kujdes të
lëkurës; kripra aromatike; preparate sterilizuese; pomadë kundër djegies nga dielli;
preparate kundër djegies nga dielli për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime
farmaceutike; preparate të vitaminës; sythe pambuku për qëllime mjekësore; fasha
mjekësore; poultices (masë e lagësht bimore prej mielli për përdorim në trup për lehtësimin
e dhimbjeve ); kompresues; kompresues dhe fashime për zbritjen e temperaturës së
trupitose për zvoglimin e etheve ose zbutjen e kokë dhimbjes; fashime mjeksore për plagë;
ilaçe për qëllime mjeksore; ulës i temperraturës; çaj barishtash; llapa me sinap; preparate
dobësimi për qëllime mjeksoe; ndalës apetiti për qëllime mjekosre: tonik për qëllime
mjeksore; ilaç për alergji; preparate pediatrike për qëllime mjeksore; preparate për kallo për
qëllime mjeksore; preparate sprai për freskim të dhomave; preparate farmaceutike
dhemjeksore për atlet, siç janë pomadat, xhelet, spraj, për muskuj të tendosur dhe të
tensionuar; kompresa; vata sportive dhe vata për qëllime shëndetsore, pambuk për qëllime
mjeksore; peceta të hedhshme për bebe nga letra dhe celuloza; pelena për veshje; peceta
bebesh nga materiali tekstil; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në
klasën 05
6 Metale të zakonshëm dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtimi metalik; ndërtesa të
transportueshme nga metali; materiale nga metali për binar hekurudhash; tela dhe kablo jo
elektrik nga metale të zakonshëm; hekurishte; harduer metali; tuba dhe gypa nga metali;
kasaforta; kabina nga metali; shirit mbështjellës ose lidhës nga metali; kapse nga metali për
kabllo dhe tuba; fije nga metali për lidhje, pllaka dyshemeje nga metali; fuqi nga metali;
shkronja dhe numra nga metali i zakonshëm, pos shkronjave të shtypit, figurina (statueta)
nga metali i zakonshëm, tela, llitar teli, timon nga metali, tel hekuri, bedgje (shenja) nga
metali për vetura, montime nga metali për dritare; ndalës dritaresh nga metali; rolete metali
për dritare, hapës dritaresh, jo elektrik, mbyllës dritaresh, jo elektrik, dysheme nga metali,
tuba kapse për banjë nga metali, numra shtëpish nga metali, jo ndriçues; punë artizanale
nga metali; mbajtëse nga metali për trajtimin e ngarkesave; mbajtës thikash nga metali;
pllaka nga metali me emra; pllaka të regjistruara nga metali; gjuhë dryni nga metali;
mbyllës spiral; kuti sigurta për para; sirta nga metali për ushqim; stol hapi për ushqim;
montime dere nga metali; ndalës portash nga metali; doreza dere nga metali; zile dere nga
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metali, jo elektrike; doreza dere, kapse gugaçe dere, hapës dere, jo elektrik, mbyllës dere ,
jo elektrike; dry, kafaz nga metali, gardhe nga metali, kunj tende nga metali; xehe; shkronja
kutish nga metali; dry nga metali për vetura; rrjeta nga metali; rjeta insektesh nga metali;
kruese dere; kuti keshi nga metali; grila nga metali; mbërthecka veshjesh nga metali; tabela
rosash (rrugica) nga metali; veranda nga metali; (ndërtime) pishina (me struktura të para
fabrikuarra metali); rrota mobiljesh; tabela me shenja, përfshi tabelat e regjistrimit për
automjete; kontejner transporti, cisterna; kudhër; kabina ashensori; çezma për enë; kapakë
shishesh; nyje për tubacione; valvula (të ndryshme nga ato për makina); foli alumini; serra
nga metali (të transportueshme); instalime parkingjesh për biçikleta nga metali; erësues të
jashtëm dyersh nga metali; mbrojtës drunjsh nga metali; kunj fiksues; kapse nga metali për
kablo dhe tuba; kontenjer paketues nga metali; mbyllës për kontejner nga metali; struktura
metalike për mobilje; bishta nga metali; kuti konservimi nga metali; mbyllës (shul) kutije
nga metali; veshje teli (rjeta) nga metali; priza muri nga metali; kurtha metali për kafshë të
egra; figurina (statueta) nga metali, kapak shishes nga metali; foli metali për mbështjellje
dhe paketim; gremça metali për veshje binarësh; doreza nga metali; dispenzues (dozues)
për peshqir, i fiksuar, nga metali; zinxhir për qen, plaka identiteti nga metali; kuti veglash
nga metali, të zbrazta, shkallë nga metali; shkallë hapëruese nga metali; rrjetë mbrojtese
nga zjarri; kapëse rrotash (anije); tel me gjemba; mbështetës nga metali; drejtues ere për
shqetësim të shpezëve nga metali; kafaz dhe banjo zogjsh nga metali; tregues kohe ose ere
nga metali; unaza për çelsa; zinxhir çelsash nga metali i çmuar ; bexhe (shenja) nga metali i
zakonshëm; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 06
7 Makina për metal, dru dhe procesim të plastikës, makina për industrinë kimike, bujqësi,
miniera, makina tekstile, makina për industrinë e pijeve, makina paketimi dhe vegla
makinash; motor dhe makina (pos për automjete toksore); lidhje makinash dhe komponent
transmisioni pos për automjete toksore); zbatime bujqësore të ndryshme nga ato që
operohen me dorë; inkubator për vezë; makina atumatike për shitje; aparate elektrike për
kuzhinë dhe mirëmbajte shtëpie, posaqërsiht pastrues avulli, makina elektrike universale
për kuzhinë, mikser për qëllime shtëpiake, thika elektrike, makina elektrike për çarje
(coptim), bluarje, shpypje ose hapje, çelës elektrk për kanaqe, procesor elektrik frutash për
qëllime shtëpiake, mulli kafje, që nuk operon me dorë; mulli për qëllime shtëpiake, që nuk
operon me dorë, makina për përzierje; makina elektrike për saldim; fshirëse elektrike për
qëllime shtëpiake; makina për prerje; makina për bërjen e pastave ushqimore; makina për
prerjen e bukës, bluajtës mishi, rahës elektrik; makina për qërim (heqje të lëvores), makinë
për bluarje të perimeve, makina etiketash, aparate për bërjen e pijeve të gazuara; makina
dhe aparate elektrike për lustrim me dyll; hekur me presion avulli për pëlhura; makinë për
shtrydhje për lavanderi; makinë enësh, pastrue vakum dhe aksesuarë për pastrues,
posaqërsiht thasë për vakum pastrues; lavatriqe, tharëse centrifuge, makina dhe aparate për
lustrim, të makinave për hekurosje; makina për qepje, pedalje për makina për qepje; larës
me presion të lartë; kositëse; sharra (makinë); dispozicion i plehrave; makina dhe aparate
për shkumëzim të qilimave, mobilje me susta dhe qilima muresh; sharë zinxhirore; hekur
saldimi (që operon me gas); vegla makinash elektrike, posaqërsiht makina shpimi, shpim pa
tel, kaçavida (shpuese) pa tel; pjesë të makinave për metal, dru dhe procesuim të plastikës;
sharë zinxhirore; makina fryrëse; gjeneratorë ryme, aprate ashensorësh (makina); makina
elektrike lustrimi, jo për qëllime shtëpiake; lustrues elektrik për këpucë; gërshërë elektrike,
presa elektrike (makina); makina për bluarje; makina për prerje përdorim industrial,
makina elektrike saldimi; makina për grirje; zbatime bujqësore dhe kopshtare; pompa
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ajrimi për akuariume; aparate për operim me ashensore; vegla (makina) për spërkatje;
makinat për veshje; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 07
8 Vegla dore (që operojnë me dorë); orendi që operojnë me dorë për përdorim në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari, për konstruksionin e makinave, aparateve dhe automjeteve si dhe për
industrinë e ndërtimit; takëm thikash; pirunj dhe lugë; armë brezi; brisqe; takëm thikash
tavoline; pjata argjendi; aplikime epilatorësh dhe depilatorësh (elektrik dhe jo elektrik),
takëm manikyri (elektrik dhe jo elektrik); skedar (vegla); lustrues thonjsh (elektrik dhe jo
elektrik), kapse flokësh për përdorim personal (elektrik dhe jo elektrik), orendi për dredhje
vlokësh (që operojnë me dorë jo elektrik); hekur për hekurosje flokësh, mbushës thonjsh
(elektrik dhe jo elektrik), kapës thonjsh (elektrik dhe jo elektrik); pincë thonjsh; takëm
pedikiri, orendi për kujdes të këmbëve ( (përderisa janë të përfshirë në klasën 08); pinca;
lakues të qerpikëve; brisqe (elektrik dhe jo elektrik), arka brisqesh; kuti rroje, brisqe për
rroje, brisqe; orendi që operojnë me dorë për prerje, shtypje ose hapje; orendi që operojne
me dorë për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, për konstruksione të makinave,
aparateve dhe automjeteve si dhe për industrinë e ndërtimit; thika të lakuara (të vogla),
gërshërë për krasitjeje; vegla kopshti (që operojnë me dorë), kositëse bari (që operojnë me
dorë), mjete për hapje kanale (që operojnë me dorë), çekiç (vegël dore), turjela (vegla
dore), dana, shara (vegla dore), korniza për shara dore, libela, qethës skajesh (metal,
krasitje, kopshti), prerës, vegla për prerje, kaçavida; gurr zmeril ose disk zmeril (orendi
dore); orendi dore për zbulim të likuidëve; hapës i guacave; sëpata, kazma; kamin të
poshtëm; kapës mjekre, gërshër drunjsh, gërshër për krasitje; turjela; turjela për vrima të
mëdha (vegla dore), turjela që shtyhen me gjoks; sqepar (vegla); hekur i rafsht për
hekurosje; kamë, hapës kanaqesh; turjela; kunj goditës, kunj akulli (goditje); thika për
shpëndarje të masës; thika shkallore; thika harkore (vegla dore), prerës perimesh në riska;
hanxhar; shufër për dredhje flokësh; aparate për largimin e insekteve (vegla dore);
spërkatës, spërkatës për spërkatje të insekticidëve; thika gjuetie, shat (vegla dore);
instrumete për goditje të biletave; thikë djathi riskash (jo elektrik); garuzhdë (vegla dore);
vegla tornosh (vegla dore), shara elektrike vertikale; vegla shpuese (vegla dore); hanxhar
(masheta); mistri; kosa; dibek për goditje; gjjilpër për qendisje; pionca prerëse; heqës
thonjsh; arë thyes; mbledhës frutash; lopata për ngritje (shkulje) të bimëve; aparate për
eliminimin e parazitëve të bimëve; revole për shkatrimin e mastikës (dyllit) (që operojnë
me dorë); prerës pice (jo elektrike); pajisje me rula (vegël dore); lëmues brisqesh; limë
(vegël dore), instrumente për prerjen e tubave; mbajtës share; orendi për bluarje dhe
sharim; lopata; disqe për bluarje; çelsa (vegla dore); mjete zmerile; mengene, kapse
zdrukthatri ose fuqibërësi; hekura zjarri; kosa; kosa gurësh; drapër; lopata, tërfurq; goditës
qendre (vegla dore), tokmak (vegël dore); shkulës rrënjësh; mprehës çeliku; grihë guri;
mbajtës grihe; sakicë; hekur të rafsht për hekurosje; prerës shiritash; i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 08
9 Aparate dhe instrumente: shkencore, nautike, survejuese, fotografike, kinematografike,
optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), jetë shpëtuese dhe
mësimdhënie; aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, akumulim,
rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike; aparate për incizim, transmetim ose
reproduktim të zërit ose imazheve; bartës magnetik të dhënash, incizime; CD, DVD dhe
bartës tjerë digjital; makina automatike dhe aparate që aktivizohen me monedha; arka
regjistruese, harduer për procesuim të dhënave, kompjuterë; softuer kompjuteri; aparate për
shuarjen e zjarrit; numratorë; orendi mësimdhënje audio-visuele; bateri, kuti baterish;
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mbushës baterish; dylbi; makina kalkuluese; kamera, kamera kinematografike si dhe pjesë
dhe komponentë për ato; thjerza për kamera; filma vizatimor të animuar; kasetofon; zinxhir
syzesh; filma kinematografik (të ekspozuar); CD plejer; CD (audio dhe video); disqe me
reze të kaltëra; CD-ROM-e; programe të incizuara kompjuterike, të regjistruar; programe
kompjuteri; softuer kompjuteri, i regjistruar; kompjutorë; printer që përdoren me
kompjuter; kompjuter doracak dhe aksesuarët e tij posaqërisht mbushësit e baterive, bateri
dhe çanta të dizajnuara për kompjuter doracak; softuer kompjuteri i shkarkueshëm nga
interneti; PDA (sistencë digjitale personale), kopjuter xhepi; paisje preifere të kompjuterit
dhe aksesuarë të tyre, posaqërisht tastatura, miu i kompjuterit, top gjurmues në maus, surf
stick (usb), xhointstick (dorezë), mbështetëse për lojëra (gamepads), timon kompjuteri,
paisje për gjenerim të muzikës për përdorim me kopjuter, kyçje në platformë, memori
kartela, kartela grafike, TV kartela për kompjuter, kartela zëri, uebkamera, CD ndezës
(burner), DVD disqe, ndezës (burner) reze të kaltëra; modem; kablo konetktues, priza
konektuese, USB kablo; altoparland kompjuteri, hard disk, disk driver, USB memori driver,
adaptor rrjeti, lexues kartelash, altoparlandë, kontakt thjerza; kuti për kontakt thjerza;
aparate për procesuim të dhënash; matës rrobaqepsie; zile elektrike për dyer; përkthyes
elektronik xhepi; shuajtës zjarri; filma të ekspozuar; alarm zjarri; korniza për transparencë
fotografish; aparate për regullimin e nxehtësisë; xhu boks muzike; thjerza optike; matës
letre (shkallor); gomë shpëtimi; trap jetë shpëtues; çelësa elektrik; media magnetike për të
dhëna; kartela magnetike të koduara; pajise magnetike të koduara; magnet; syze zmadhuese
(thjerza); aparate matës; mikrofonë; mikroskop; shenja projektuese; ekran projektues;
radio; gramafon; aparate për kontroll nga distanca; vizore (instrument matës); smart kartela;
detektor tymi; priza, fishe dhe kontakte tjera; aparate për incizim zëri; incizime
fonografike; aparate për reprodukim të zërit; aparate për transmetim të zërit; kuti syzash;
korniza syzash; syze; syze (optike); syze dielli; kyçës elektrik; shirit incizues; aparate
telefoni, pranimi, transmetimi, tela; teleskopë; takëm TV; aparate televizive; indikatorë
temperature; instralime elektrike kundër vjedhjes; termometra; tremostatë; video kaseta;
gëzhoja video lojrash; video disqe; video shirita, video ekrane; video incizues; video CD;
DVD (video disqe); plejer dhe video incizues për CD, DVD dhe disqeve me reze të
kaltërta; aparate audio visuale me paisje për këndim të gjatë; mbajtës të përshtatshëm,
bartës, mbulesa të dizajnuara për video dhe kaseta zëri, CD, disqe laserike, videodisqe dhe
DVD (video); mbështetës miu; telefon, telefon pa tel, telefon celular si dhe pjesë dhe
komponentë për ato; çanta dhe kuti për telefonë; radio pejgjer si dhe pjesë dhe komponentë
për ato; çanta për radio pejgjer; mbulesa, kontejner, bartës dhe mbajtës për celular dhe radio
pejgjer; kufje; telefon veshi dhe mikrofonë/folës telefon për përdorim me celular; indikator
thirjesh për telefonë, celular dhe radio pejgjer; maska sysh si mbrojtës nga rezatimet
ndriquese; agjenda elektronike; zile alarmi elektronike; sisteme alarmi; lexues të bar
kodeve; barometra; sirena; njësi qëndrore për procesuim (për procesuim të dhënash); çip
(qarqe të integruara); kronograf (aparate për regjistrimin e kohës); tastierë kompjuteri,
memori kompjuteri; bashkues akustik; bashkues (paiseje për procesuim të dhënash); media
optike të dhënash; disqe optike; disqe magnetike; aparate për zhytje; maska për zhytje;
takëm për zhytje; tabela doracak elektrinike, lapsa elektronik (për njësi për ekrane vizuale);
penj për syza; syze (okular); erësues sysh; faks makina; filtra për fotografi; flopi disqe;
shirita për pastrim të kokave për incizim; higometra; qarqe të itegruara; aparate
interkomunikimi; ndërfaqje (paisje përndërfaqje ose program për kompjuter); makina
faturimi; konvertues thjerzash (optike); njsi të shiritave magnetik për kompjuter; shirita
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magnetik; lugë matëse; mikroprocesor; modemë; makina për numrim dhe klasifikim të
parave; monitorë (harduer kompjuteri); monitorë (programe kompjuteri); mi (paisje për
procesuim të dhënash); fibra optike (filament si ndriques drite); syza optike; mallra optike;
thjerza optike; sahat parkingu; paisje periferike të kompjuterit; këndmatës (instrument
matës); takëm për radiotelegrafi; takëm radiotelefonie; skaner (paisej për procesuim të
dhënash); gjysëmpërçues; transparenca (fotografi); shirita incizues; aparate demagnetizues
për shirita magnetik; tela telegrafik; telegrafë (aparate); teleprinterë; telepromterë;
shpërndarës biletash; transmetues (telekomunikim); takëm transmetimi (telekomunikim);
matës; video telefonë; alarm fishkëllues; priza veshës për zhytës; syza mbrojtëse për
sportistë; helmeta mbrojtëse për sport; aparate dhe aksesuarë navigimi, posaqërisht antena,
mbushës baterish, bateri, mbajtës të përshtatshëm dhe çanta; pragrame për lojëra
kompjuteri; publikime kompjuteri (të shkarkueshme); pragrame kompjuteri (softuer i
shkarkueshëm); stero për përdorim personal; satelitë për qëllime shkencore; mbështetës të
kyqit të dorës përpërdorim me kompjuter; kablo për telefon pa kablo; kapela antenash për
celular; qarqe të integruara dhe CD-ROM-e për ruajtjen automatike të programeve për
instrumente muzikore elektronike; mbrojtës dhëmbësh; kohëmatësit e vezëve; shenjat
alarmi; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 09
10 Aparate dhe instrumenta kirurgjike, mjeksore, dentare dhe vetrinare, gjymtyrë, sy dhe
dhëmbë artificiale; artkuj ortopedik; materiale për qepje; aparate për matje tensioni; shishe
për ushqim; bebiron për bebe; vata; batanie elektrike për qëllime mjeksore; kondomë;
kontraceptiv jo kimik; aparate dentare; bebiron për shishe; kunj për veshë (pastrim);
mbështetës për taban të rafsht; pinca; dorëza për masazh; dorëza për qëlime mjeksore;
ndihmesa ndëgjimi për shurdhanë; mbrojtës të ndëgjimit; aparate terapeutike me ajër të
nxehtë; qese akulli për qëllime mjeksore; inkubator për bebe; aparate për masazh;
ripa materniteti; thasë foshnjesh; jastëk barku; jastëk ngrohës (elektrik) për qëllime
mjeksore; jastëk gjumi për pagjumsi; sfungjer kirurgjikal; lugë për administrim mjeksor;
stetoskop; barelë ambulance; pako termale për ndihmë të parë; krurës gjuhe; pe për qëllime
dentare (instrumet dentar)¸ paisje kontraceptive; termometra për qëllime mjeksore; qese uji
për qëllime mjeksore; oturak për krevat; unaza dhëmbësh; kompresa të ngrohta dhe të
ftohta për qëllime mjeksore; jastëk me akumulator nxehtësie për qëllime mjeksore;
inhalator; gjilpëra akupunkture; aprate për rehabilitim të trupit për qëllime mjeksore; basen
për qëllime mjeksore; krevat, posaqërisht të bërë për qëllime mjeksore; hark mbështetës për
mbathje; filtra për reze ultraviolete, për qëllime mjeksore; mbrojtës gishti për qëllime
mjeksore; paryka flokësh; thika misri; qese dushi; çorape venash, paterica, lampa për
qëllime mjekore; pompa gjinjsh; kupa vakumi; aparate reanimimi; priza veshësh (paisje për
mbrojtjen e veshëve); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 10
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim
uji dhe qëllime sanitare; aparate për kondicionim ajri; tharës ajri; aparate dhe makina për
pastrim të ajrit; tapë hunde kundër spërkatjes; aparate filtrimi të ujit; ngrohës akuariumi;
lampa akariumi; montime dhe instalime për banjo; ngrohës banje; ngrohës krevati; aparate
për ftohje të pijeve; drita biçiklete; batanije lektrike për ngrohje; bojler, posqërisht për
ngrohje dhe bojler uji; toster; qilima që ngrohen me rymë; drita tavani; llambadar; drita
elektrike për pemën e krishtlindjes; drita akuariumi; lampa; filtra për kafe elektrik; makina
për kafe; kafeterie me filtër; furë për pjekje të kafes; kontejner ngrirës; gatues; aparate dhe
instalime gatimi; paisje elektrike gatimi; instalime përftohje për ujë dhe lëngje; instalime
për ftohje për duhan; jastekë me pajisje ngrohëse (jastëk), jo për qëllime mjekësore;
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frigorifer me ngrirje të thellë; ngrirës të thellë elektrik; aparate dezinfektimi; shpërndarës
desinfektimi për tualetë; aparate destilimi; tharës flokësh; filtra për ujë të pishëm; aparate
për tharje të sanës dhe ushqimit të kafshëve; lampa elektrike; fener kinez; fen (kondicioner
ajri); fen elektrik; ngrohës (elektrik) për shishe ushqimi; instalime për vlim të ujit; ;
ornamente fontane; ngrirës; roster (pjekje) për fruta; pllaka metalike për pjekje dhe skuqje
të ushqimit; aparate fërgimi; aparate dore për tharje për dhomë banje a larëse; montime për
ajër të ngrohtë; stufa për ajër të ngrohtë; pllaka për ngrohje; bojler për ujë të ngroht; numra
ndriçues për shtëpi; lagështues; kuti akulli; aparate dhe makina akulli; çajnik elektrik;
mantel lampe; oxhak lampe; qelqe lampe; globe lampe; reflektor lampe; hijezues lampe;
lampa; hijezues lampe; fener për ndriçim; tharës elektrik për lavanderi; drita llambe;
ndriçues; fura mikrovale; instalime për ftohjen e qumshtit; çezma mikse për ujësjellës;
ngrohës pjatash; pishtar të vegjël xhepi; ngrohës xhepi; tigan i thellë elektrik me presion;
enë me presion për ujë; radioator elektrik; kabina për ngrirje; dhoma për ngrirje; aparate për
ngrirje; roster; aparate fërgimi (paisje gatimi); rotullues zgare; kapse për zgarë; pjekëse;
gurë llave për përdorim në zgara; llampa sigurie; kabina dushi; priza për drita elektrike;
kolektor solar (ngrohje); tas tualeti; ulëse tualeti; kapak ulëse tualeti; tualet portabël;
urinues; hekur elektrik për pite; hekur elektrik për pjekje; tigan për ngrohje; lavaman
duarsh; ngrohës uji; aparate dhe makina përpastrim të ujit; sterilizues uji; pastrues elektrik
të ajrit; paisje kundër verbrimit për automobilë (paisje dritash); paisje kundër verbrimit për
automjete (paisje dritash); lampa harkore; autoklav (gatues elektrik me presion); tuba banje;
paisje mbrojtëse të dedikuara për instalime dritash; difuzer drite; çakmak fërkues për ndezje
gazi; drita për automjete motorike; drita për automjete; stufa; stufa ( aparate ndriçimi);
gatues orizi; kofano për nxjerje për kuzhinë; vaska banje; instalime banje; aprate për nxirje;
makina për bukë; toster buke; batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore; aparate për tharje
të ushqimeve organike; shkrirës, ngrohës, kondicioner ajri, aparate për ngrohje për shkrirje
të xhamave të veturave; drita të përparme për automjete; fishe për drita elektrike; filtra
(pjesë të instalimeve shtëpiake ose industriale); ngrohës këmbësh (elektrik ose jo elektrik);
ndezës gazi; bojler gazi; aparate për pastrim të gazit; aparate avulli për fytyrë (për sinuse);
poça drite; ngrohës uji; elemente për ngrohje; kapak radiatorësh; radiatorë për ngrohje;
aplikime elektrike për bërjen e jogurtit; oxhaqe, shtëpiake; lagështues për radiatorë të
nxemjes qëndrore; fen elektrik për përdorim personal; instalime për sauna; drita për zhytje;
paisje ngrohëse; aparate dhe instalime për zbutje të ujit; aparate për vorbulla uji; djegës për
parfume; pllaka për ngrohje për pjekjen e petullave; aparatura dezodorimi me aromatizues
rimbushës në automjetet motorike; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë
në klasën 11
12 Automjete; aparate për lëvizje toksore, ajrore ose ujë; paisje kundër verbrimit për
automjete; alarm kundër vjedhjes për të automjeteve; paisje kundër vjedhjes për automjete;
karoca bebesh; zile për biçikleta dhe treçikleta; çikleta, biçikleta dhe treçikleta dhe pjesë
dhe komponente për ato; karroca; karoca dore; mbulesa ulësesh për automjete; veshje
mbrojtëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta; trajtim karroce; pushues koke për ulëset e
automjeteve; mbulesë për karroca bebesh; mbulesë për automjete; bori për automjete; nyje
shpërndarëse; bucelë e rrotës; bartës bagazi për automjete; rrjeta bagazhi për automjete;
karrocë dy rrotëshe; baltprirës; paisje kundër rëshqitjes për rrota të automjeteve; pedalje për
barka; lopate barkash; pedalje për çikleta; pompa për çikleta, biçikleta dhe treçikleta;
mbulesa për karroca bebesh; mbulesa ulësesh për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose
motoçikleta; ulëse për çikleta, biçikleta dhe treçikleta ose motoçikleta; rripa sigurie për
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ulëset e automjeteve; karige sigurie për fëmijë për atomjete; ulëse automjetesh; parzmore
për ulëse të automjeteve; erësues të adaptuar për automjete; goma për rrotat e automjeteve;
tapiceri për automjete; mbulesa automjetesh; karrocë me rrota; pastres të dritareve të
automjeteve, aparate për shpërndarje të aromës në automjete; aeroplan; jastëk sigurie
(paisje sigurie për automjete motorike); tollumbace; autobus motorik; pasqyra për pamje të
pasme; motor autobusi; vetura; motoçikleta; karoca shopingu; goma për çikleta, biçikleta
dhe treçikleta ose motoçikleta; automjete elektrike; automjete uji; mbulesa për doreza
dyersh për automjete motorike; rimorkio(automjete); rimorkio për tërheqje për automjete;
mbulesa për timon automjetesh; segment frenash për automjete; mbules frenash për
automjete; frena për automjete dhe biçikleta; këpucë frenash për automjete; vetura
kampimi; motor elektrik për automjete toksore; mbajtës biçikletas, çikletash (pjesë të
biçikletave dhe çikletave); rath të rotave të biçikletave, zile, zixhir, shporta, drejtues
(timon), motor, pompa, rrota, korniza, goma, mbulesa për ulëse, goma të brendshme, spicë;
indikatorë drejtimi për automjete dhe biçikleta; automjete me drejtim nga distanca; alarm të
pasmë për automjete; goma rotash për automjete; balestra pezullimi (amortizator) për
automjete; parakolp automjetesh; bord vrapimi për automjete; rrathë për rota veturash;
veshje e jashteme për riparim të gomave të brendshme; dhëmbzor për automjete toksore;
shporta të përshtatura për biçikleta; balansues peshe për rrotat e automjeteve; rrota për
karoca; pajisjet jo rrëshqitëse për goma të automjeteve, në veçanti zinxhirët e dëborës;
baltprirës; zorrë për gomë pneumatike; pompa ajri (aksesuar automjetesh); ulëse dhe
mbulesa ulësesh për motoçikleta; mbulesë për rrotë rezervë për automjete; pastrues dritash
të përparme; parafango për anije; karocë dore (pune); trasnportues skish për automjete
motorike; transportues biçikletash për automjete motorike; kapse zhurme për rrota;
zhurmues për rrota; spoiler për automjet; kapak për rezervuar karburanti për automjete;
valvula për goma automjeti; çakmak cigaresh dhe purosh për automjete motorike; i gjith
malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 12
14 Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre, shufra nga metealet e çmuara, tel nga metali i
çmuar, buste nga metale e çmuara, ornamente kapele nga metalet e çmuara, kuti nga
metalet e çmuara, kuti stolish (arka ose kontejner) nga metale të çmuara, ornamente
këpucësh nga metalet e çmuara, lidhëse argjendi (tela argjendi); stoli, gurë të çmuar;
instrumente kronologjike dhe horologjike; stoli dhe objekte ornamentale të reme; broshe;
kopsa për rripa ore; zinxhir; varëse; monedha; bexhe nga metalet e çmuara; buton
manshete; vathë; ari i remë; tase dhe qypa (nga metale të çmuara); objekte nga imitimi i
arit; arka stolish; kuti stolish; qafore; gjilpëra (stoli); gjilpëra shenja për xhaketa; unaza;
statueta dhe statu nga metali i çmuar; kapse kravate; orë dore dhe orë xhepi dhe pjesë dhe
komponent për ato; shirita orësh; zinxhir orësh; arka për orë xhepi; matës kohe; xhilpëra
ornamentale, xhilpëra kravate; medalje; unaza çelsash; çanta dhe arka për çelsa të bëra nga
metale të çmuara dhe gurrë të çmuar; varëse; bexhe nga metale të çmuara; byzylik (stoli);
arka për orë (prezantime); arka orësh; matës (bërje orësh dhe sahate); diamantë; artikuj ari;
gjerdan ari, byzylyk ari, unaza argjendi, gjerdan argjendi, byzylyk argjendi; kostume
stolish; gurë gjysëm të çmaur; punë arti nga metale të çmuara; orë alarmi; lidhse manzhete
nga shenili; figurina (statueta) nga metale të çmuara; orë kontrolli; zinxhirë çelësash me
gurë të çmuar; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 14.
15 Instrumete muzikore; instrumente muzikore elektronike; stenda dhe mbajtës të
instrumeteve muzikore; kuti muzikore; arka (mbulesa) për instrumete muzikore; sintezajzer
muzike; aparate rotullues për fletë muzikore; stenda muzikore; spango për instrumete
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muzikore; pirun muzikor (zëri); thupër dirigjenti; rul mozikor për kuti muzikore; të tjera për
instrumete muzikore; arka për instrumete muzikore; kastanjeta; rul i perfomuar muzikor;
plectrum; çekiç rotullues (muzik); pjesë dhe aksesuar për instrumete muzikore për aq sa
janë të përfshirë në klasën 15; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në
klasën 15
16 Letër, karton skeda (rekuzite zyrash), kartela njoftimi (zyre), mbështetëse për gota bire,
pamflete, letër shkrimi, flete që nuk e lëshojnë lagështinë për paketim të ushqimit; figurina
(statueta) nga letra mache, filtër letre; mbështjellës shishesh nga kartoni ose letra; kartela
urimi; letër nga tuli i drurit; kuti letre për kapela, filter ( leter kfeje), tube kartoni, peshqir
fytyre nga letra, letër mache, mbulesa letre për vazo lulesh, kordele letre, produkte letre të
disponueshme, letër kuzhine, çese letere, pergamë letre, paketime (jastëk, mbushje)
materiale letre dhe kartoni, mbulesa pasaporti, kontejner kremi nga letra, karta të reme të
ndryshme nga ato për lojë, fletë absorbuese nga letra ose plastike për paketim të ushqimit,
linja vizatuese nga letra, e parfumuar ose jo, mbulesa tavoline (tepih), letër mbështjellëse,
doracak; materiale të printuara; material libërlidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për
qëllime shtëpiake ose zyre; materiale artistësh; brusha pikturimi; tastiesa dhe rekuzita zyre
(pos mobiljeve); materiale për mësimdhëni dhe instruksioni (pos aparateve); materiale
plastike për paketim, që nuk përfshihen në klasat tjera; shkronja shkrimi; bloqe printimi;
kalendar, libra, katalogje, posterë, periodikë, publikime të printuara, gazeta dhe magazine;
kartela urimi; instrumete shkrimi; vula gome; vula dhe vulosës; mbështetës vule,
mbështetës inke (ngjyre); foto albume; varëse për korniza vizatimesh, pikturash,
fotografish; këmbalec piktorësh; letër absorbuese të ngjyres për mbulesë; stenda
fotografësh; tintë; facoleta letre, letër tualeti, peceta letre për heqjen e make-up-it; peshqir
nga letra; vend mbështetës për gota nga letra ose kartoni; letër për paketim, letër për
mbështjellje dhe materiale paketimi nga kartoni; ngjyra uji për artistë; reproduksione
grafike, portrete; litografi; lapsa, stilolapsa, fontanë stilolapsash, stilolapsa me maje sferike;
penda; mbajtës stilolapsash; gëzhoja dhe rimbushës për stilolapsa dhe instrumete shkrim;
maje stililapsash, krajonë; arka lapsash; prehës lapsash; makinë prehëse për lapsa; kapse
për zyre; leter zbukuruese; mbajtës letre, kunj për vizatime; pastele; adeziv për zyre ose
qëllime shtëpiake; leter mache; letër gjurmësh ose qëndruese; letër mbushëse; hapës letre;
rekuzite zyre; shirit adeziv dhe përhapës të shiritit adeziv; materiale vizatimi, tabela
vizatimi, stilolapsa dhe instrumente; takëm vizatimi; album për koleksionim të pullave
postare dhe monedhave; qese dhe zarfe nga letra; fshirës inke (ngjyre); mbajtës të librave;
kanavacë për pikturim; notes; agjenda dhe ditarë; skeda (rekuzita zyrash); mbështetëse
letere; shënues, letër shkrimi; letër vizatimi; arka stilolapsash; shkums, drasa të zeza, drasa
të zeza për poster; mbajtës pasaporti; mbajtës për libra qeqesh; piktura; klishe; produkte
fshirëse, gomë fshirëse, lëngje korektuese; hapës elektrik letre; fletë muzikore; drasë e zezë
e dukshme (reklamuese); ornamente letre (dekorime); peshqir letre; peceta tavoline nga
letra; çese sandviçesh nga letra ose plastika; valixhe dhe çanta nga kartoni; libra
ngjyrosësh; skeda raportuese; letër për libra ushtrimesh; notes xhepi; flomasterë;
libërlidhës; takëm lapsash; takëm krajoni; vizore; mbështetëse për shkrim; libër autograf;
kapse për zyra; aparate kapse; shenja reziku; coptues (rekuzitë zyre); makina laminimi
plastik dhe paisje (rekuzitë zare); aparate për vulosje të nxehtë për aplikim të mbulesave
mbrojtëse në dokumente dhe fotografi; mbulesa kartelash dhe arkash; dekoracione letre për
kuti sanduçesh ose ushqim; albume; çanta (qese dhe zarfe) nga letra ose plastika, për
paketim; lidhës fletësh (regjistra); kuti kartoni ose letre; kartela; stenda dhe kuti për vula
140

Buletini Zyrtar Nr. 57 i Agjencisë së Pronësisë Industriale

dhe vulosësh; libra komik; kompas për vizatim; shirita letre dhe kartela për incizim të
programeve kompjuterike; letër kopjuese (zyre); fluid korektues (rekuzita zyre); mbulesa
gishtash (rekuzita zyre); flamuj nga letra; shirit i gomuar; fjongo me tintë; skedë për letër;
etiketa, jo nga tekstili; harta gjeografie; kartela urimi muzikore; Mbështetës (zyre); kuti për
ngjyrosje (artikuj për përdorim në shkollë); publikime të printuara; coptues letre për
përdorim zyre; mbajtës të lapsave; pulla postare; stiker; kunj pikturimi; bileta; shirit makine
shkrimi; makina shkrimi (elektrike ose jo elektrike); mbulesa; brusha shkrimi; shkums;
mbulesa (zyre); mbulesa për vazo lulesh nga letra; përparse e letrës; çese për gatim në fura
me mikrovalë; filtara letre për kafe; libra (të vegjël); dizajne qendisëse (modele); thika letre
(rekuzita zyrash); mbulesa tavoline nga letra; pëlhurë tavoline nga letra; tabela me shenja
nga letra ose kartoni; etiketa për kartela indeksi; letra të shumta; letër absorbuese për kujdes
fytyre; stiker për celular; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën
16; makina adresimi, makina frankimi, maina për ngjitje të pullave postare ose printim të
pullave frankuese, duplikatorë, perforator (rekuzita zyrash); kapse me shtypje (rekuzita
zyrash); materiale artistësh, do me thënë materiale vizatimi, pikturimi dhe modelimi;
materiale mësimdhënie dhe instruksioni (pos aparateve) në formë të materialeve të
printuara, modele gjeologjike, globe toke, paisje për vizatim në drasë të zezë; makina
shkrimi dhe rekuzita tjera shkrimi (pos mobiljeve), do me thënë paisje jo elektrike zyre;
materiale plastike për paketim, do me thënë mbulesa, çanta dhe foli; etiketa shpine për
shkronja, libra arkivi, shirita mbushës, fletë ndarëse, indekse, foli për dokumnet të shpuar;
skeda dhe kuti, skeda indeksesh dhe skeda shenjash; kapse; shrit elastik (zyre); rul
korektues; forma librash; mbajtës stilolapsash; lamininues dokumentash; coptues letre për
nevoja zyre; karta indeksi, kartela skedash desktopi; mbulues termal lidhës; arka kartelash
dhe biznesi nga metali; kuti vizatimi (rekuzita zyrash); mbajtës të indeks kartelave
((rekuzita zyrash); paisje zyrash pos mobiljeve); mallra nga letra dhe zëvendëues për
tekstil, posaqërisht facoleta, peceta tavoline, peshqir për heqjen e make up-it, peshqirë
fytyre, peshqirë, mbulesave të tavolinës, peshqirë për çaj dhe dhe ruleve të kuzhinës;
piktura, me korniza ose pa korniza; takëme shkrimi; çese mbeturinash nga letra ose
plastika; akuarele (ngjyrosje); bojë për vula; shablon për tapeta; materiale ndaluese nga
letra ose kartoni; mbajtës shkronjash; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i
përfshirë në klasën 16
17 Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, fije azbesti, azbest i rafsht, azbest, tjegulla azbesti,
pëlhura azbesti, mbulesa azbesti; materiale të forta izoluese; mika të përpunuara ose
pjesërisht të përpunuara, pllaka izoluese nga mika, atikuj dekorativ (bexhe) të bëra nga
mika, produkte izoluese elektrike nga mika; materiale për mbulim të gomve, ngjitës gome
për qypa, valvula kërcitëse nga goma, solucione gome, mbështjellës prej gome për
mbrojtjen e pjesëve të makinave, ndalues gome dhe shok absirbues nga goma, rathë nga
goma, ndalues gome; pëluhurë gome, zorrë të bëra nga goma, gomë likuide; plastikë në
formë të shtrydhur për përdorim në prodhimtari; materiale izoluese, ndaluese dhe
paketuese; tuba fleksible (jo nga metali); komponent ngjitës për lidhje; ngjyra izoluese; llak
izolues; rondele plastike; mbulesa izolues për dysheme; lidhës (jo nga metali) për tuba;
mallra azbesti, do me thënë mbulesa, paketime, pëlhura, letër azbesti, karton, tabanë; mallra
nga mika do me thënë tabela izoluese; mallra gome, gutaperkë ose gomë në formë bloqesh,
plakave, shufrave, folive, fijesh ose shiriti; (të gjitha si produkte gjysëm të përpunuara);
mallra gome, gutaperkë ose gomë, do me thënë (jo për përdorim në tekstile), dorza
izoluese, larës, zbutës, unaza, tuba dhe gypa pjesë lidhëse, materiale paketuese dhe tapiceri;
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zorë për ujitje; zorë për ujitje të luleve dhe bimëve; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa
është i përfshirë në klasën 17
18 Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale të cilat nuk janë të
përfshirë në klasat tjera do me thënë çanta letrash, çanta dokumentesh, lëkurë e dhisë, të
ndryshme nga ato për qëllime pastrimi, lëkurë, çanta dokumentesh, kuti lekure ose tabela
lëkure, këllëf, nga lëkura, për pranverë, fletë lëkure deri në gjunj për pranverë, parzmore
për kafshë, kuti kapelash nga lëkura, kuti nga lëkura ose tabela lëkure, shirita mjekre, nga
lëkura, kamxhik nga bishta të macës. kuti krediti dhe kartelash ( kuletë), lekurë e reme,
rripa lëkure, tabela lëkure, lidhëse (lëkure), valvula nga lëkura, shirita nga paisje të forta,
mbulesa mobiljesh nga lëkura, valixhe udhtimi, valixhe (kofer), shala për kalurim, ripa
shale; këllëf lëkure ose copëza lëkure ; blinker (për prazmore), ripa lëkure për gjoks, çanta
për sport, çanta me rrota, arka për biznes kartela, gjurmë (prazmore); lëkurë kafshësh;
valixhe dhe çanta udhëtimi; bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala, çanta, çese dhe
kuleta xhepi, arka çelsash, çanta paketimi për ëmbëlsira; çanta tualeti; attache arka; çanta
shpine; thasë për veshje ; çanta shopingu; rripa nga lëkura; rripa supesh; bastunë; arka
kartelash (notes); kular për kafshë ose qen; arka çelsash; shirit lëkure ose nga imitimi i
lëkurës; çanta tualetarie; turizë; çanta shkolle; doreza koferësh; koferë; takëme udhëtimi;
valixhe garderobe udhëtimi; mbulesa çadre; doreza çadrash; rripa koferësh; çanta plazhi;
çantë (lëkurë e zbukuruar); kuti dhe arka nga lëkura ose tabela lëkure; çanta dore; rripa
lëkure; shkopinj alpinizmi, arka muzikore; çanta rrjetash për shoping; çanta shkolle; çanta
veglash nga lëkura ose imitimi i lëkurës (të zbrazëta); çanta udhëtimi; çanta lojërash
(aksesuarë gjuetie); çanta, çese dhe zarfë nga lëkura, për paketim; shtesa nga lëkura ose
imitimi i lëkurës për mobilje; korniza për çanta dore; arka bartëse për bebe; çanta udhëtimi
me rul; arka të biznes kartelave (çanta udhëtimi); çanta të përshtatshme (vjehre); çanta
shkolle, torbë për bartje të bebeve dhe hobe për foshnje; mbulesa kafshësh; zorë për bërjen
e salqiqeve; shkopinj për gjueti (ulëse); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i
përfshirë në klasën 18
19 Materiale ndërtimi (jo metalike); tuba të forta (jo metalike), për ndërtim; asfalt, zift dhe
bitum; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, (jo metalike); grila ( jo
metalike); veranda (jo metalike) për ndërtim; parket dyshemeje; qelq ndërtimatrie,
posaqërisht pllaka, panelë çatie nga qelqi; kuti letre dhe kontejner për muratori;
shperpllaka; dru, gjysmë i përpunuar, posaqërisht për gjellë, tabela, panelë; dysheme, jo
metalike; sera të (transportueshme); jo metalike; rrërë dhe zhavor akuariumi; erësues (të
jashtëm), jo metalik dhe jo nga tekstili; instalime për parkim të biçikletave, jo metalik;
shtëpi të parafabrikuara (paisje); ekran insektesh, jo metalik; pllaka dyshemeje, jo metalike;
gëzoftari druri (fije); panelle druri; punë artizanale të gurit, betonit ose mermerit; gurë
artificial; kasole ekspozitash; qypa deltine; banjo për zogj dhe kafaze, jo metalikë; kafaze,
jo metalikë; terra cotta; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 19
20 Mobilie, pasqyra, korniza për piktura; mallra nga druri (që nuk përfshihen në klasat
tjera) nga druri, tapa, xunkthi, kallami, thuprave të shelgut, briri, sedefi, kocka, fildishi,
kocka balene, guacat, qelibari, sedefi, shkuma e detit, dhe zëvendësues të gjitha këtyre
materialeve, ose nga plastika posaqërisht bartë brushash, artikuj dekorativ nga plastika për
gjëra ushqimore, ndarëse vetqëndruese, mobilje, byzylik identifikimi, jo metalik, pllaka
identiteti, jo metalike, doreza (kapse) jo metalike, punë artizanale të bëra nga druri, dylli
ose plastika, doreza thikash, jo metalike, pjesë mobiljesh nga druri, dyer mobiljesh,
dekoracione mobiljesh, nga guaca, ekrane (mobilje), vende kartash të drurit dhe plastikës,
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derdheje për korniza pikturash, tabela me shenja nga druri ose plastika, vitrina për stoli,
mbështetës për bimë dhe dru, tabaka, jo metalike, doreza dyersh, jo metalike, rahës dere, jo
metalike, instrument (ere) (dekorim); jastëk mbështetës ajri, dyshek ajri, jastëk ajri; thasë
gjumi; perde shtrati për dekorim; shtesa krevati, jo metalik; shtretër (pos çarçafëve);
shtretër për kafshë shtëpiake; kosha plehrash, jo metalike; kapak shishesh; rafte shishesh;
tapë për shishe; kartela çelsi nga plastika; arka; instrumet (tinguj) erre; çengela veshjesh;
varëse kapoti; çengel kapoti; mbajtëse kapoti; kontejner, jo metalik; mbajtës perdesh;
çengel perdesh; binar perdesh; unaza perdesh; makara perdesh; lidhje për tërheqje të
perdes; jastëk mbështetës; dipenzer peshqiri; kanelë për kafshë shtëpiake; paisje për krevat,
mobilje, dyer; korniza për qendisje; statueta nga druri, dylli, suva ose plastika; mbrojtës nga
zjarri; piedestale për vazo lulesh; mbajtës lulesh; mbajtës kapelash; karige të larta për bebe;
numra shtëpie, jo metali, jo ndriçues; kuti shtrati për kafshë shtëpiake; pllaka identiteti, jo
metalike; kabina indeksi; ecje bebesh (dibek); objekte publike inflatible (ajr); kuti
shkronjash; mbajtës për displej gazetash; dyshekë; kuti plaastike për paketim;
jastëk; shportat plastike (përveç shportave të mbeturinave ); pllaka regjistimi për automjete;
shenja informacioni; vegla dore; rafte magazinash; shporta thuprash; korniza pikturash;
shirita dekorativ për skaje nga plastika dhe druri për përdorim në montimin e dritareve;
ornamente dhe dekorime për dyer dhe dritare nga plastika, dylli, druri, tapa, xunkthi,
kallami, thuprave të shelgut, briri, sedefi, kocka, fildishi, kocka balene, guacat, qelibari,
sedefi, shkuma e detit, dhe zëvendësues të gjitha këtyre materialeve; shtrënguese ripash për
çanta; kuti plastike për erëza dhe shije; mbështetës koke për pushim; dekorime nga plastika
për zbukurimin e kutive për ruajtje të ushqimit; unaza dhe zixhir çelsash, jometalik; ndalës
dyshemeje; koltuke; kosha, jo metalik; shteretër; stola (mobilje); arka nga druri ose
plastika; kabina pune; dolape robash; vagonetë për kompjuter (mobilje); arka dhe kuti nga
plastika ose druri; karige: sënduk për lojëra; tapë; mbulesa veshjesh (ruajtje); krevat
fëmijsh; perde bambusi; koltuk për shtrirje; tavolina; vagonetë dreke (mobilje); çlodhës
koke (mobilje); tabelë çelsash për varje të çelsave; rafte librarish; mbyllës; mbyllës (të
ndryshëm nga ato elektrik), jo metalik; kukulla robaqepsie; rafte (mobilje); këmbalec për
prerje druri; mobilje shkolle; ulëse; sofa; tryezë; tabela ansore (mobilje); mbajtës çadrash;
shteretër për fëmijë; vitrina; tabela ekspozitash; kurthe për drenazhim (valvula) nga
plastika; tabela veshëse; mbështetëse këmbësh; shporta; shkallë nga druri ose plastika;
kabinete mjeksie; rogoz, i lëvizshëm, për lavaman; pllaka me emra, jo metalik; pllaka
regjistrimi, jo metalike, për automjete; kunj dhe gjilpëra (jo metalike); vende bebesh të
rethuara; vend për gërvishtje të macave; rafte; erësues të brendshëm; punë arti
(dekoracione); figurina dhe statueta si dhe ornamente dekorative nga druri, tapa, xunkthi,
kallami, thuprave të shelgut, briri, sedefi, kocka, fildishi, kocka balene, guacat, qelibari,
sedefi, shkuma e detit, dhe zëvendësues të gjitha këtyre materialeve, ose nga dylli, suva ose
plastika; kuti pillullash (druri, plastika); kapak shishesh; kafshë të mbushura (lodra); urna
funerale; pasqyra dore posaqërsiht pasqyra tualeti; ecësh fëmijsh (dibek); kunj tendash, jo
metalik; kabinete zyrash; kapak shishesh nga qeramika; kapak shishesh nga porcelani i
pastër, kristali, qelqi, argjila, terra cotta dhe porcelani; tavolina shitëse (tezga); mbajtës të
kapotëve; çanta gjumi për bebe; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në
klasën 20
21 Enë dhe kontejnerë shtëpie ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (pos brushave për
pikturim); artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysmë i
përpunuar (pos qelqit që përdoret në ndërtimtari); qelqurina, porcelan dhe enë argjili, për aq
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sa nuk janë të përfshirë në klasat tjera; banja portable për bebe; kosha për qëllime
shtëpiake; pehar; kafaz për zogj; mikser; krik anijesh; hapës shishesh; enë; kuti sapuni;
tabela buke; kovë; kabare (govatë); kafaz për kafshë shtëpiake; kallëp për torte; kallëp për
nafore; fikës kandelash; unaza kandelash; kandelabër (qiri mbajtës); kanaqe me karamela;
arka për krehër; vazo nga porcelani, porcelani i pastër; shkopinj për ushqim; lecka pastrimi;
mbështetës për shishe dhe gota, jo nga letra dhe jo nga plastika; mikser për kokteje; filtara
kafeje, jo nga letra; mulli kafeje; porcelator për kafe; shërbime kafeje; ibrik kafeje; krehër
elektrik; krehër për kafshe; qese silikoni për përzierjen dhe përzierje të brumit; ibrik; hell
për gatim; kovë akulli; kuti portabël për akull, jo elektrike; nxjerësh tapash; mbulues enësh;
mbulues vazosh lulesh; enë qeramike; filxhan; pllakë për prerje për kuzhinë; bokall; ngrirës
të thellë; mbajtës i supës; shpërdarës supe; shishe për pije, gota, koritë; enë për amvisëri ose
për përdorim në kuzhinë; enë; rafte për tharje për larje; kosha plehrash; kupa vezësh; koritë
për ushqim; vazo lulesh; dorëza për qëllime shtëpiake; gastare; rende; kontejner izolues të
nxehtësisë; ngrohës për shishe ushqyese, jo elektrike; mbajtës për lule dhe bimë; ibrik
termal; kallëp për kube akulli; mbulesë e formuar për drasën për hekurosje; ibrik; kazan;
mbajtës thikash; pllaka rrotulluese me ndarje; takëm likeresh; kontejner ushqimi; mbajtës i
kartës së menysë;enë teneqesh; lugë për përzierje; lecka; mbajtës për peceta; unaza
pecetash; kanaqe me grykë për ujitje; mbështetës për pastrim; tigane; pllaka letre; prerës
pastash; mulli letre; avullues parfumesh; shporta pikniku; bankë gici (lodër); kapak
tenxherje; gatues me presion; rruajtës (enë) kripe; enë piperi; tigan me bisht të gjatë; pjatëz
për salcë; mbështetës për fërkim; brusha rrojesh; këmishë (pëlhurë) për barelë; brusha për
mbathje; lugë këpucëash; këpucë druri (këllëp); sita; absorbues tymi për qëllime shtëpiake;
mbajtës sapuni; tas supe; takëm erëzash; mbajtës lugësh; lugë për qëllime shtëpiake;
mbajtës brushash për rroje; statua porcelani, argjile ose qelqi; statueta porcelani, argjile ose
qelqi; sita; shiringë për ujitje lulesh dhe bimësh; takëm tavoline dhe thikash; krikëll; sitë e
brendshme çaji, kuti çaji; sherbime çaji; çajnik; brusha tualeti; mbajtës letre tualeti; sfugjer
tualeti; mjete tualeti; brusha dhëmbësh; brusha dhëmbësh, elektrike; mabjtës rëmojcash, jo
nga metali i çmuar; rëmojca; kuti shtretër (pjellje); tabaka për qëllime shtëpiake;
mbështetës enësh; presë pantallonash; presë pantallonash; termos izolues dhe termal; hekur
naforesh dhe torte; hekur kuzhine dhe pjekje, jo elektrik; tabela larëse; vaskë për larje;
kanaqe për ujitje; paisje për ujitje; aparate lustrimi për qëllime shtëpiake, jo elektrike;
objekte arti nga porcelani, argjila ose qelqi; ornamente dekorative për dritare ose dyer nga
qeramika, porcelani i pastër, qelqi, kristali, argjila, terra cotta ose porcelani; kuti ose
kontejner për ruajtjen e ushqimit (të ndryshën nga metale e çmuara); kurthe minjsh; pe për
qëllime dentare; kontejner për qëllime shtëpiake dhe kuzhine nga qelqi, porcelani dhe
argjila për aromatizim dhe aromë; shishe frigoriferi; kuti qelqi; fshesa; mallra brushash; enë
gjalpe; mbulesa për enë gjalpe; instrumente pastrimi, që operojnë me dorë; kapse robash;
çanta dhe kuti të ftohta portable, jo elektrike; kavanoza biskotash; pajisje gatimi jo
elektrike; brusha vetullash, brusha për mbathje; tigan për fërgesa; hinka; dorëza kopshtarie;
gavanos qelqi (kontejner); fryrës pluhuri; mikser dorre (tundues likeri); sitë çai, jo nga
metali i çmuar; përzierës, rahës vezësh, jo elektrik; enë metali për bërjen e akullit pijeve të
akullta; prerës (biskotash) ëmbëlsirash; mbajtës takim për tryezë për qëllime shtëpiake,
mbajtës erëzash; veshje kundër pluhurit; tundues kokteli; pudër kompakte, jo nga metali i
çmuar; kuti tabletash dhe pilulash; kapak nga druri ose plastika për fytyrë për kuti peshqiri;
mbajtës brushash dhëmbësh; pe për qëllime dentare; manovrim me pe për qëllime dentar
(duke qenë mall i përshtashëm për pe për qëllime dentare); akuariume shtëpie; mbulesa
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akuariumesh; shiringa për ujitje lulesh dhe bimësh; kuti dritaresh (për vazo); përzierës
kokteji; mbyllës për kapak tenxherje; aparate dekorimi për qëllime personale; pjata tavoline
të disponueshme; termos pijesh për udhëtar; zgara dhe mbështetës zgare; kashtë për të pirë;
paisje për gatim; aparate uji për pastrim të dhëmbëve dhe çamçakëz; filxhan letre dhe
plastike; spërkatës; unaza dhe gardhe peshqirësh; bankë gici (lodër); mbulesë çaji; terarium
i brendshëm (kultivues bimësh); terarium i brendshëm (vivar); raft robesh, për tharje; bankë
gici (lodër) nga metali; paisje elektrike për gjuajtje dhe vrasje insektesh; aplikime për
heqjen e make up-it (elektrike); kontejner nga metali i çmuar për qëllime shtëpiake; takëm
kafje nga metali i çmuar; ibrik kafje nga metali i çmuar, jo elektrik; kontejner kuzhine nga
metali i çmuar; mbajtës dhe unaza pecetash nga metali i çmuar; pudër kompakte nga metali
i çmuar; takëm tavoline nga metali i çmuar; këllëf çajniku; brusha të bëra nga druri, dylli,
gipsi dhe plastika; grirës, jo elektrik; mbajtës enësh; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa
është i përfshirë në klasën 21
22 Litarë, spango, rrjeta, tenta, streha tenda), pëlhurë e gomuar, vela, thasë dhe çanta (për
aq sa nuk janë përfshirë në klasat tjera); materiale mbushësh dhe për mbushje (pos nga
goma dhe plastia); materiale tekstile fibroze të pa përpunuara; litar për tërheqje veturash;
shirit (jo metali) për mbështjellje dhe lidhje; mbulesa automjetesh, jo të përshtatshme; rrjetë
varëse për shtrirje; tendë nga materiale sintetike dhe tekstile; pupla për shtretër; thasë,
mbulesa dhe çanta nga tekstili, për paketim; fije, jo nga metali, për mbështjellje ose lidhje;
vatë për filtrim; mbështjellës kashte për shishe; bar për tapiceri; shirita për erësues
venecian; shirit, jo metali, për manipulim me ngarkesa; shakllë litar; ashkla dhe lesh druri;
talash; thasë për larje të trikotazhit; shirita dhe rripa për ruajtje të kutive të ushqimit ose
kontejner kuzhine; pëlhurë e gomuar; çanta e tekstilit ose mëndafshi për paketimin e stolive
apo bizhuterive; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 22
23 Fije dhe tjerje, për përdorim në lëmin e tekstilit; fije dhe tjerje nga pambuku; fije dhe
penj për qepje; tjerje dhe fije; lesh për thurje, tjerje dhe fije leshi, thurje mëndafshi; i gjith
malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 23
24 Tekstil dhe mallra tekstili, për aq sa nuk janë të përfshira në klasat tjera; mbulesa
shtrati; çarçaf shtrati; mbulesa tavoline; facoleta; peceta tavoline; banderola; peshqir banje;
çarçaf krevati; mbulesa shtrati; batanije; erësues ruli nga materiale tekstili; veshje; mbulesa
mobiljesh nga tekstili; mbulesa mobiljesh nga plastika; jastëk të remë; perde dere; pëlhurë
si imitim të lëkurës të kafshëve; peshqir; dorashka për pastrim; çarçaf për mirëmbajtje
shtëpie; etiketa të robave; facoleta për heqjen e make up-it; mbështetës vendi; mbulesa
dyshekësh; rrjeta muskonjash; këllëf jastëku; materiale plastike si zëvendësues për pëlhurë;
jorgan; sixhade udhëtimi; fletë; mëndafsh; pëlhura mëndafshi; takëm tavoline; facoleta
tryeze; pëlhurë për mbulesë të tapicerisë; varëse muri nga takstili; veshje shtrati; mbulesa
tekstili për mbajtës pecetash dhe peshqirësh; mbulesa për doreza dyersh; mbulesa takëmesh
tualeti; mbulesa të përshtatshëm për kapak tualeti; mbajtës perdesh ose nyje lidhëse nga
materiale tekstili; slitë (çarçaf tavoline); pëluhrë pambuku; mbulesa krevati, jorgani; çarçaf
për përdorim teksili; peshqir fytyre nga tekstili; shajak; larmëni (veshje); çarçaf kërpi;
veshje tavoline (jo nga letra); kadife; veshje të leshtë; peshqir tekstili për heqjen e make upit; mbulesa tekstili për kuti të peshqirëve të fytyrës; mbulesa tekstili për doreza dyersh;
mbështjellës tekstili për shishe për kafshë shtëpiake; etiketa të emruara nga tekstili; etiketa
të thurura; çanta tekstili ose mëndafshi për paketim të hajmalive; mushama për përdorim si
mbulesë tavoline; mbulesë bilardi; perde dushi nga tekstili ose foli plastike; mbulesa djathi;
mbulesa të lirshme për moblje; facoleta nga tekstili; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa
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është i përfshirë në klasën 24
25 Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; përparse; veshje plazhi; kostume noti; veshje
sporti; veshje jo ujëlëshuese; dorza; doreza me një gisht; rripa; veshje burash, grash dhe
fëmijësh; veshje bebesh; bebiron jo nga letra; veshje të brendshme; veshje nate dhe
pixhame; llastik çorapesh; kapela, kapela me strehë; maje kapelash, bereta; kapela banje
dhe dushi; këllëf gëzovi për duar; gëzof veshësh; shalle, kravate qafe (shall); kravate,
kravata flutur; çorape dhe çorape femrash, çorape të puthitura; breza, çorape, çorpe femrash
dhe lastik për çorape të puthitura;këpucë, këpucë sporti, papuçe, këpucë plazhi; kosutme
maskarade; mbulesë dore; mbështjellëse (veshje); bandan (shami qafe); sandale banje;
papuçe banje; çizme skish; lastik për qëllime veshjeje; sutjen; linjta; jelek grash; kapot;
mansheta (si veshje); gëzof i gjërë grash; shirita koke (veshje); xhaketa; triko (veshje);
këmisha bluza; veshje e thurur; veshje e jashtme; xhybe; pantallona; xhup me kapelë;
pulover; shami, shami koke, shalle; shami; këmisha; jelek grash-takëm xhumi (nënveshje);
kombninizon; spite (mbulesa këpucësh); këpuca për sport; fanela të brendshme; kostume;
kostume banje; këmisha me mëngë të shkurtra; uniforma; jelek; kostum zhytësish për ski në
ujë; veshje e brendshme femrash; trajnuese (këpucë); body (veshje femrash e ngushtë);
veshje për gjmnastë; breza; pantallona të ngushta femrash (ngrohës); kapela dushi; tabanë;
shesh xhepi; kostume veshjeje zbukuruese; paisje jo rëshqitëse për mbathje; gëzof këmbësh
(që nuk ngrohet me rymë); rripa për para (veshje); maska xhumi; vello (veshje); lastik
çorapesh; turban; mbajtëse (lastiqe); i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë
në klasën 25
26 Dantella dhe qendisje, fjongo dhe bishtaleca; butonë; grepa dhe kapse, kunj dhe
gjilpëra; lule artificiale; fruta artificiale; kurora artificiale; bexhe dhe buton ornamental të
rinj; bexhe për veshje, jo nga metali i çmuar; patentë mbyllëse (zip); shirita të gjërë për
mbajtjen e mëngëve; shirit flokësh; bereta; tokëz rripi; mbyllëse (kapse) bluze; hark
flokësh; kuti robaqepsie; kuti gjilpërash; bishtaleca; broshe; kopsa; kopsa këpucësh; jastëk
gjilpërash; jastëk kunjsh; copë adezive për kapelë për dekorim nga artikuj tekstili
(kinkaleri); shtrëngue këpucësh; patent mbyllës (zip); shtrëngues për veshje; shtrëngues për
llastiqe; kurora nga lule artificiale; qendisje ari; kinkaleri; mbërthecka flokësh; kapse për
ngjyrosje flokësh; bigudi flokësh; bigudi për dredhje flokësh; kunj flokësh; ornamente
flokësh; grepa për korset; gjilpëra për thurje; ornamente këpucësh; shirita çmimi; rozetë;
gjilpëra për qepje; gishtëz për robaqepës; grepa këpucësh; lidhëse këpucësh; tufëza; tufa
(pompom); kordon leshi; patent byllëse (zip); mbajtës bishti; kunj sigurie (përthkojsa); kunj
dhe shtrëngues për grykashkë dhe përparse; punë dantellash (dantella); Aplikime
(appliques); zgjërues flokësh; flokë gërsheta; kreshtë për veshje; grepa dhe shirita
shtrëngues; numra garuesish; mbushësh vrimash (qepje); bigudi elektrike për dredhje
flokësh; dizgi për udhëheqje fëmijsh; unazore; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është
i përfshirë në klasën 26
27 Qilima, qilim për derë; qilima; linoleum dhe materiale tjera për mbulim të dyshemeve;
tapiceri muri (jo nga tekstili); rrogoz banje; rogoz gjimnastike; tapiceri; mbulesa dyshemeje
nga vinili; tapeta, tapeta vinili; rrogoz për lojëra; qilim për përfundi) artikuj torfe; mbulesa
dyshemej të parafarbrikuara nga druri dhe guri; rogoz jo rëshqitës; rogoz gjimnastike; i
gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 27
28 Lojëra; mjete për lojë; artikuj për gjimnastikë, për aq sa nuk janë të përfshirë në klasat
tjera; artikuj sportiv, për aq sa nuk janë të përfshirë në klasat tjera; dekorime për pemën e
krishtlindjes; topa dhe tollumbace; vetura lodra; automjete elktrike (lodra); sufrbord
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(rëshqitje mbi ujë); snowbord (rëshqitje mbi borë); pataina me rrota; patina akulli;
skatebord; mbështetës mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe lojëra; pistoleta ajri (lodra); lojë
tavëll; zile për pemën e krishtlindjes; topa bilardi; tavolinë bilardi; bombone ekspolize;
çizme patinazhi; aparate dhe makineri për boulling; mbajtës kandelash për pemën e
krishtlindjes; tabelë për skica; skica (lojëra); mbrojtës gjoksi; materiale sintetike për pemën
e krishtlindjes; aparate magjie; gota për zare; shigjeta (pikado); domino; tabela skicash
(lojëra); shtanga dore; mbrojtës bëryli (artikuj sportiv); lastik gjoksi (për ushtrime); aparate
zjarrfikësish toskore; shishe për ushqim kukullash; grepa peshqish; paisje peshkatarie;
lopatë (dorë) për not; tapa për peshkim; disqe fluturues (lodra); lojëra automatike; raketa;
harduer për lojëra elektronike, pos për përdorim ekskluziv me takëm televisioni; njësi për ta
mbajtur në dorë për të luajtur lojëra elektronike, me përjashtim për përdorim ekskluziv me
grupe televizive; çanta golfi; klube golfi; dorëza golfi; dorëza për lojëra dhe sport; shaka
praktike (të reja); mbrojtës gjunjsh (artikuj sportiv); mahjong; rruza për lojë; kukulla;
maska teatrale; maska lojërash; celular (lodra); modele (maketa) automjetesh; risi për palët
(palë të favorizuara); mbështetës (pjesë të kostumeve për sport); lojëra saloni (dhome);
kapsolla goditës (lodra); pistoleta lodra; topa loje; zhurmuese (lodra); rathë për lojëra; kuaj
luhatës; pateina me rrota; surfbord (drasë rëshitëse); ski; saja (artikuj sportiv); rëshqitës
(lodra); fluska sapuni (lodra); dërasë nisjeje (arikuj sportiv); biçikleta ushtrimesh për zyra;
pishina (artikuj lojërash); luhatëse; tavolinë për tenis tavoline; ski uji; topa plazhi; makina
automatike argëtuese që operojnë me monedha; çanta posaçërisht të dizajnuara për ski dhe
surfbord; bingo kartela; rrjeta fluturash; letra loje, konfete; patina me rota në linjë; puzzle
(lojë); kaledioskop; direk për anije; rrjeta shtrirëse për peshkatar; lodra automjete me radio
kontrolluse; rrotë ruleti; globe (sfera) bore; këpucë bore; letra loje japoneze; kallam, çikrik
peshkatarësh, kallam për peshkim, linja për peshkim; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe
ndërtimi (lodra); stekë bilardi, aparate bodi bildingu; doreza boksi; tabelë për futboll të
brendshëm; lodra për kafshë shtëpiake; aparate për lojëra, ekskluzivisht për përdorim me
takëm teleleviziv; xhaketa noti; krah noti; makina për video lojëra; makina zbavitëse që
operojnë me monedha; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 28
29 Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të konzervuara,
ngrira dhe të gatuara; xhele, gjem, komposto; vezë, qumsht; produkte qumshti; vajra
ushqimore; yndyra ushqimore; mish, peshk, shpendë dhe gjahu, guaca (të përpunuara), po
ashtu këto mallra të përgatitura; pije me përzierje qumshti, me dominim të qumshtit;
deserte, të pëgatitura ose gjysëm të pëgatitura, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29;
produkte soje, përkatësisht zëvendësuesit e produktit të qumështit dhe zëvendësues të
mishit, qumësht soje, vaj sojë, patate të skuqura soje, soje bazuar në ushqime të lehta;
produkte të tharta qumshti, produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29; krem
dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produkte hire, për aq sa janë të përfshirë në klasën 29;
gjizë dhe produkte gjize, i gjith malli i lartëpërmendur poashtu si produkt i përzier, me
dominim të qumshtit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djath, djath i freskët dhe përgatitje
djathi; deserte, kryesisht nga qumshti dhe/ose të gjitha produktet e qumshtit të
lartëpërmendur poashtu me shtesa nga përgatitje pemësh, fruta të freskta, me përmirësuesit
e shtuar në shije për produktet ushqimore, aromatizues dhe çokollatë; i gjith malli i
lartpërmendur i klasës 29 poashtu nëse është e mundur i konzervuar, ftohtë ose formë të
ngrirë dhe si formë instante dhe si ushqim dietik, ushqimi i lërëpëremendur jo për qëllime
mjeksore; zavendësues të produkteve të qushtit; desert, i përgatitur ose gjysëm i përgatitur,
për aq sa janë përfshirë në klasën 29; ushqime të gatshme nga mishi, peshku, vezët,
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perimet, frutat; artikuj grisinash (brejtëse), për aq sa janë përfshirë në klasaën 29,
posaqërsht patatina me yndyrë të paktë, fruta patatinash, perime (të thara), kaviar, ullij
(koservuara), rrush i thatë, shkopinj djathi, përzierje lajthish për parahaje; ushqim dietik me
bazë-proteinash, jo për qëllime mjeksore;ekstrakte peshku, shpendësh dhe perimesh; fruta
dhe perime, poashtu turshi të ëmbëla apo të tharta; tul frutash dhe perimesh, produkte
patatesh, përkatësisht patate- me bazë dumpling ( në forma të ndryshme kremi),sallat
patatesh, patate pure, çipsa nga patatet, pjekurina të ndryshme nga patatet, thekon patatesh,
petulla patatesh, potate gnocchi (patate te bluara në formë mielli apo bollguri), patate të
mbushuar, copëza patatesh të pjekura; lajthi të përpunuara, farëra të përziera, poashtu me
pemë të thara; lëng mishi dhe gatime, poashtu të gatshme për tu shërbyer; pluhur qumshti
për ushqim; salatë me bazë mishi, peshku, shpendësh, gjahu, suxhuku, frutave të detit,
perimeve dhe pemëve; përgatitje, ushqimesh të gatshme për shërbim dhe pjesë të
ushqimeve të gatshme për shërbim, që pëmbajnë vetëm një copë mishi ose pjesë të mishit,
produkte mishi, peshku, produkte peshku, fruta deti, shpendësh, produkte shpendësh, gjahu,
produkte gjahu, perime, përgatitje frutash, patate, perime bishtajore (të përgatitura) dhe
djath, i gjith malli i lartëpërmendur nëse është e mundur poashtu i ngrirë, konzervuar, në
formë pluhuri dhe i tharë; lyerje për riska buke, për aq sa janë përfshirë në klasaën 29;
mish, peshk, shpendë, gjahu, frutash dhe perimesh; desert me bazë jogurti, gjize, kremi,
qumshti dhe frutash; fruta të konzervuara në alkool; fruta të mbuluara; xhenxhefil i
ëmbëlsuar; fruta dhe perime të marinuara në vaj, mustardë, uthull ose shurup; kikirik të
mbuluar, tharë, kriposur dhe djegs; ekstrakte algash deti për ushqim; algianta për qëllime
gatimi; përpunime mishi, salca të konzervuara, përzierje të konzervuara salcash dhe
perimesh; mish i konzervuar, posaqërisht i tymosur, kriposur dhe si turshi; puding i zi
(salcë gjaku), pasta mushkrish, përshutë, pastërm, salçiqe në gjalpë; salciqe; mallra mishi,
shpendësh dhe gjahu të tymosur ose gjysëm të përgatitur; pajta të gatshme për shërbim si
dhe pjesrisht të gatshme që përmbajnë produkte salciqesh; përgatitje që përmbajnë lëng
mishi; buljon ose koncetrate të lëngut të mishit; egnog pa alkool; pluhur vezësh; patatina
kërcëlluese; salatë frutash; usqim me bazë frutash si parahaje; salata perimesh; kukurec;
mullëz; mëlçi; polen i përgatitur si ushqim; fara të përgatitura; qumsht albuminoz; xhele
frutash; tul frutash; pemë dhe perime të freskta, poashtu të prera si salatë; i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 29
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; preparate mieli të bëra nga
drithrat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj ushqimor; sheqer, mjaltë, melase; maja, pluhur për
pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull; gatesa; pluhur
ëmbëlsirash; ornamente usqimore për torta; aromtaziues për torata; nafore orizi; ëmbëlsira
dhe torte; çokollatë; pije çikollate me qumsht; pije çokollate; ëmbëlsira për dekorimin e
pemës së krishtlindjes; pije të kakaos me qumsht; produkte të kakaos; pije me bazë të
kakaos; pije me bazë kafje; aromatizues kafje; përzierje dhe përgatitje për përdorim si
zëvendësues kafeje; pije me bazë kafeje; biskota; kokoshka; kornfleks; akullore; kerri;
krem vanilje; çips (produkte drithrash); aromatizues të ndryshëm nga vajrat esenciale; kek
me xhenxhefil; përgatitje aromatizuese për bërjen e infuzioneve jo mjeksore; keçap; likorik
(rënjë të ëmbla); pastilje (ëmbëlsira); pite me mish; zbutës mishi për qëllime shtëpiake;
petulla (pallaçinka); pasta; pashtetë; puding; ravioli; xhel mbretror për përdorim nga njerzit;
sheqer; pasta vasabi; salca soje; brrume (noodle) dhe vermiceli; udon (brum japonez);
sushi; vanile; vafli (nafore); jogurt i ngrirë; gjevrek; ëmbëlsira bajamesh; preparate
aromatizues për ushqim; agjent lidhës për akullore; rull buke; simite; torte; karamela
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(bonbone); çamçakëz, jo për çëllime mjeksore; miel misri; krekerë; akul natyral ose
artificial; marcipan; majonezë; bullgur; speca (sezone); pasta; lëngje sezone; bukë e thatë;
kripëra gatimi; sanduiçe; salca domatesh; erëza; sherbet (akullore); ëmbëltues (ëmbëlsira);
ëmbëlsira të tharta (tarts); miel gruri; veshje salate; qull mishi; drithra, musli dhe produkte
të miellit të pasitur; kafe, çaj, kakao dhe pije me bazë çokollate; përgatitje të kakaos ose
kafes për bërjen e pijeve alkoolike ose jo alkoolike; aromatizues për ushqim; ëmbëlsira
(poashtu me zëvendësues sheqeri), salca salate; barishte kopshti të thara; pica dhe produkte
pice, pasta, poashtu të gatshme për shërbim shtesë të ngrira; riska të mbushura buke, rul dhe
të gjata; ushqime të gatshme për shërbim dhe të ngrira, posaqërisht të vetëm ose që
përmbajnë produkte të milit të pasitur, bukë, torte dhe pasta dhe oriz (për aq sa janë të
përfshirë në klasën 30); produkte dietike dhe ushqime për qëllime jo mjeksore, me bazë
karbohidratesh; ëmbëlsira jo për përdorim mjekësor për përdorim e kontrolli të kalorive të
dietës ; bukë pa gluten; agjent për trashje për gatimin e gjërave ushqimore; deserte shkume
(ëmbëlsira); xhele frutash (ëmbëlsira); rotullues pranvere (ëmbëlsirë); kaperi; çaj herbal, jo
mjeksor; ushqim i miellzuar; përgatitje për ngurtësim dhe rahje kremi; i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 30; çokollatë e mbuluar dhe fruta të
mbuluara
31 Fara dhe prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie, për aq sa nuk janë përfshirë në
klasat tjera; kafshë (të gjalla);fruta të freskëta; perime të freskëta, fara, bimë; lule natyrale;
ushqim kafshësh; maltë; ara; bimë të thara për dekorim; produkte kafshës për shtroje;
peshq, të gjallë; karkaleca deti, të gjallë; guaca, të gjalla; gafore, të gjalla; alga për
konsumim nga njerzit dhe kafshët; rrërë aromatike për kafshë shtëpiake (shtroje); sytha
lulesh; pemë krishtlindjesh; letër rrëre për kafshë shtëpiake (shtroje); pije për kafshë
shtëpiake; torfë (natyrale); krip për gjedha; eshtra gjedhash për shpezë; i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 31
32 Birrë; ujëra mineral; ujë të gazuar, pije tjera jo alkoolike; pije nga frutat dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate për prodhimin e pijeve; pije dhe lëngje perimesh; pije
isotonike; nektare jo alkoolike frutash; pastile për shkumëzim të pijeve; pluhur për
shkumëzim të pijeve; sodë ujë; ujë tavoline; ujëra (pije); pije hire; pije të lehta; kokteje jo
alkoolike; apertiv jo alkoolik; birë jo alkoolike; bazë bire për përzierje të pijeve; frape
(pije); bimë bire; qumsht kikiriki (pije jo alkoolike); ekstrakte frutash jo alkoolike;
preparate për bërjen e pijeve të gazuara; preparate për bërjen e likerëve; i gjith malli i
lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 32
34 Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; shpuzore për duhanpirës cigare; letër për cigare;
kuti për puro; arka për puro; prerës për puro; mbajtës për puro; filtra për cigare; gjësende
goje për mbajtjen e cigareve; arka për çibuk duhani; qese duhani; kuti për snuf; qypa
duhani; freskues ajri (për duhanpirës); letër absorbuese për çibuk duhani; makina xhepi për
mbështjellje të duhanit; gurrë shkrepsesh; kontejner gazi për shkrepse gazi; barishte për
pirje; cigare elektrike, jo për qëllime mjeksore; avullues për cigare elektronike; mbajtës
cigaresh për cigare elektronike; gjësende goje për cigare elektronike; mbushës për cigare
elektronike; paisje elektronike si zëvendësues për cigare; çibuk cigaresh, cigarallosi ose
duhani; i gjith malli i lartëpërmendur për aq sa është i përfshirë në klasën 34
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes
me pakicë dhe shërbime të shitjes nëpërmjet postës elektronike, poashtu nëpërmjet
internetit dhe programeve të teleshopingut në lëmin e: ushqimit, ushqimit gjysmë luksoz,
pijeve alkoolike, pijeve jo alkoolike, produkeve të duhanit, artikujve të shitoreve të
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ushqimit për shëndet, artikujve kimik, kozmetikës, artikujve të shitoreve të parfumeve,
mjeksore, mallrave nga lëmi i shëndetsisë (posaqërisht preparateve ditike dhe shtesave,
preparateve dhe artikuj për trajtim dentar, preparateve mjeksore dhe artikujve veterinar,
orendive për terapi fizikale, mbrojtësve të ndëgjimit, instrumenteve dhe paisjeve mjeksore
dhe veterinare, paisjeve ortopedike (mjeksore), artikujve sanitar, preparateve për larje,
preparateve lustrues, mallrave për mirëmbajtje shtëpie (posaqërisht kontejnerëve shtëpiak,
paisjeve shtëpiake, paisjeve për pjekje, artikujve për pastrim dhe furnizim, veshjeve të
tavolinës, qelqurinave, enëve, kontejnerëve për ruajtje, mallrave për mirmbajtje shtëpie dhe
tapicerive, artikujve dhe paisjeve për banjë dhe tualet, artikujve dhe firnizuesve për
lavanderi, artikujve dhe furnizuesve për hekurosje, mallrave shtëpiake për ngrohje dhe
ndriçim, mallrave shtëpiake për ftohje, instalimeve sanitare, aparateve për lavanderi,
aparateve për pastrim, paisjeve të kuzhinës, qelqurinave, mallrave të keramikës, mallrave të
porcelanit, artikujve plastik (posaqërisht brushave plastike, tabelave plastike me shenja,
dorezave plastike, shenjave plastike, kallëpeve të bërë nga plastika për korniza pikturash,
objekteve të artit të bërë nga plastika, figurave miniature të bëra nga plastika, montime
(pjesë) për shkallë, skulpturave të bëra nga plastika, pllakave dekorative të bëra nga
materiale plastike, figurinave dhe statuetave të bëra nga plastika, ndalësve të dyerve nga
platika, grepave që lidhen mbrapa të bëra nga platika (perde), kutive të plastikës të
përshtatura, tabelave plastike shenjash, dyerve për mobilje të bëra nga plastika, pjesëve të
dyerve të bëra nga plastika, skulpturave plastike, maganizimin i gjokseve nga plastika,
dekorimeve nga plastika për torte; dekorimeve plastike, bordurave të shkallëve nga
plastika, skulpturave të bër nga plastika, trofeve të bërë nga plastika, modeleve të kafshëve
(ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të automjeteve (ornamente) të bëra nga plastika,
modeleve të figurave (ornamente) të bëra nga plastika, modeleve të aeroplaneve
(ornamente) të bër nga plastika, figurave dekorative aksionesh të bëra nga plstika,
imitimeve plastike të ushqimit nga plastika, modeleve të peshoreve (ornamente) nga
plastika, dekorimeve plastike për gjëra ushqimore, dekorimeve të tavolinës nga plastika,
artikujve të maketave DIY (bëje vetë), DIY artikujve, artikujve të kopshtit, artikujve të
ndërtimtarisë, artikujve hobi (qejfi) (posaqërisht ngitës, ngjyra, lak, kandila dhe qirinj,
gërshër, pincave, gjilpërave për thurje (krabza), materiale artistësh, materialeve për vizatim,
stilolapsave, lapsave kimik, lapsave, librave për ngjyrosje, letrës, kartonit, furnizime
zyrash, brushave, këmbalecëve, skedave dhe portfolive, ngjyrave të ujit për shkathtësi për
fëmij, mallra letre për qëllime artistike, foto albume, modele qendisjesh, gravurave dhe
gdhendjeve, vulave, shabllonëve, afisheve ngjitëse, shpakullave, produkteve të qeramikës
për mirëmbajtje shtëpie, fijeve dhe tjerjeve për qëllime tekstili, fijeve dhe qendisjeve
elastike, mallrave të tekstilit dhe tekstile, dantellave dhe bishtalecave, butonëve, grepave,
sythave, gjilpërave, luleve artificiale, lojërave, lodrave, pjesëve të modeleve të ndërtimit,
aitomjeteve, paisjeve të automjeteve, aksesorëve të atumjeteve, biçikletave dhe artikujve të
biçikletave, aksesorve të biçikletave, kompjuterëve, aksesorve për kompjuterë, softuerit
kompjuterik, mallrave elektrike, mallrave elektronike, bartësve të regjistrimit të zërit, bartës
të dhënash, CD-ve të incizuara, DVD-ve të incizuar, paisjeve multimediale, aksesorëve
multimedial, paisjeve të telekomunikimit, makinave (posaqërisht makinave për procesuim
të metalit, drurit dhe sintetikës, makinave për industrinë kimike, bujqsore, industrinë e
xehtarisë, makinave për prodhime tekstile, makinave për përgatitjen e pijeve (industriale),
makinave të konstrukimit, makinave mbështjellëse dhe makinave për vegla, motorëve (pos
motorëve për automjete tokësore), makinave lidhëse dhe komponent transmisioni (pos për
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automjee toksore), mjeteve bujqësore të ndryshme nga ato që operojne me dorë,
inkubatorëve për vezë, makinave automatike për shitje, aplikimeve (gjërave) elektrike dhe
të kuzhinës, makinave të pastrimit me avull, makinave të kuzhinës, elektrike, mikserëve
elektrik për qëllime shtëpiake, thikave, elektrike, aplikimeve elektrike për kuzhinë për
grimcim, bluarje, presim ose hapje, hapësve elektrik të konzervave, mullive të kafes, të
ndryshëm nga ata që operojne me dorë; mullive për qëllime shtëpiake, të ndryshëm nga ata
që operojnë me dorë, makinave për trazim, plastikës salduese (aprateve elektrike për
(paketim), rahësve të vezëve, elektrike, për qëllime shtëpiake, makinave prerëse, makinave
për bërjen e pastave, makinave për prerjen e bukës, rahësve elektrik të vezëve, makinave
për shtrim te perimeve, etiketave (makina), makinave për bërjen e pijeve të gazuara
(elektrike), makinave dhe aparatëve për lustrim (elektrike), proceseve rotulluese me avull,
të bartshme, për përlhura, makinave për shtrydhje për lavanderi, pastruesve të vakumizuar,
lavatriqeve, tharësve rrotulluese (makina), lustruesve elektrik, makinave për hekurosje,
makinave qepëse, pedaljeve për makina qepëse, makinave për larje me presion, kositesve
për kopshte, makinave shara, makinave për dërmim (shkatrim), makinave industriale për
pastrim (shamponizues) për qilima, mobilje dhe qilima dyshemeje, sharave motorike,
aparateve salduese, që operojnë me gaz, veglave për makina, elektrike, makinave për
shpim, shpueseve të karikueshëm, kaçavidave pa tel, pjesëve të makinave për procesuim të
metalit, drurit dhe sintetikës, pistoletave mgjitës, elektrike, shpërndarësve të shiritave
ngjitës (makinave), makinave për qendisje, psitoleta spërkatëse për ngjyrosje (pjesë të
makinave), gjeneratorëve aktual, aparateve ngritës, makinave dhe aparateve për lustrim
(elektrik), jo për qëllime shtëpiake, lustruesve të këpucëve, elektrik, gërshërve që operojnë
me rrymë, makinave elektrike presuese (makina), makinave besnike, makinave industriale
për prerje, makinave goditëse, aparateve për saldim, elektrik, makinave shkatëruese,
makinave dhe orendive bujqësore dhe kopshtare, pompave të ajrit për akuariume; aparateve
operues për ashensor, veglave, artikujve metalik (posaqërisht metaleve të zakonshëm dhe
aliazheve, materialeve të konstruksionit nga metali, ndërtesave të transportueshme nga
metali, materialeve nga metali për binarë hekurudhor, kabllove dhe telave nga metali (për
qëllime jo elektrike), hraduerve metalik dhe gjërave të imta të harduerit metali, tubave
metalike, kasafortave, mallrave të bëra nga metali (që nuk janë të përfshirë në klasat tjera),
xeheve, lidhësve nga metali, mbështjellës ose shiritat e detyrueshme prej metali; kapseve
nga metali për kabllo dhe gypa, shenjave të kufijve nga metali, jo ndriquese dhe jo
mekanike, fletëve dhe pllakave nga metali, fletëve dhe pllakave nga çeliku, vidhave nga
metali, telave nga aliazhet e mtaleve të zakonshëm, përeç telave të siguresave, tërheqësve të
telave (lidhjeve të tensionit), për gjëra të vogla të harduerit metalik, garzve metalike,
litarëve të telave, jo elektrik, litarëve na metali, paisjeve të metalit për tubacione të ajrit të
kompresuar, tubave metalike të pendave, kunjëve meatlik, pipzave (turizave) metalike,
harduerëve metalik, lidhësve të hekurit (tërheqësve për) (linja të tensionit), telave të
hekurit, flanxhave metalike (rathë), kontejnerëve të metalit për gaz të kompresuar, garzave
të telit, veglave të dorës metalike, unazave metalike për manipilim, mbajtëse metalike për
manipulim me ngarkesa, grepa (harduer metalik), grepa për plakëza (harduer metalik),
hobeve metalike për ngritje për manipulim me ngarkesat, kablove metalike, jo elektrike,
kapsev të kabllove metalike, bashkuesve nga metali, kutive nga metali i zakonshëm, kutive
nga metali, kutive metalike për vegla (të zbrazta), zinxhirëve metalik, bashkuesve metalik
për zinxhir, morsetave metalike, paletave ngarkuese metalike, mbështetëseve për rrathë
metalik, metaleve kundër fraksionit; shiritat prej metali për trajtimin e ngarkesave;
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listelave metalike, tubave metalike, zinxhirëve metalik, unazave metalike, mëngëve
(haduer metalik), thumbave metalik, paletave ngarkuese metalike, paletave transporuese
metalike, postimeve metalike, vulave të plumbit, rathëve barele metalike, bulonëve të
dyerve metalik, bulonëve të dryve metalik, unazave metalike, tubave metalike, tubave nga
çeliku, gypave të çelikut, gypave metalik të pendave, ndarësve të shumfisht metalik për
linja gypash, mbësthjellësve të gypave metalik, rathëve metalik për shtrëngim të gypave,
bashkuesve të gypave metalik, mbyllësve metalik për çanta, menteshave si shirite metalike,
menteshave metalike, rondeleve metalike, valvulave metalike të cilat nuk janë pjesë e
makinave, ruleve metalike, jo mekanike, për zorë fleksible, mbështetëseve metalike për
manipulim me ngarkesa, bravave jo elektrike nga metali, bravave metalike për automjete,
dryve, çelsave, mbyllësve me spirale nga metali i zakonshëm (hardueri), mbyllësve spiral,
vidhave metalike, bulonëve vidhosës metalik, makarave metalike, të ndryshme nga ato për
makina, lidhjeve të tensionit, shritave të çelikut (shtrëngues për) (linja tensioni),
shtrënguesve për shirita metalik (linjave të tensionit), shtrënguesve të telave (linja tensioni),
dollapëve metalik, rripave metalik, shufrave metalike, kunjve (harduer), sustave (bashkues
kunjësh), kapuçëve metalik për kanaqe dhe bastunë, mbështetëseve metalike, litarëve
metalik, rathëve metalik, rrathëve të fuçive metalike, paletave për transport nga metali,
ndarëseve nga metali, mbështetësve metalike, bashkuesve metalik për zinxhir, bashkuesve
për tuba metalike, kapakve metalikë për kontejner, mbyllësve metalik për çanta, veglave të
dorës metatalike, kutive metalike për vegal të zbrazta, sirtarëve metalik për vegla, të
zbrazët, mbështjellëve (harduer metalik), kapuçëve metalik për shkopinj akllami dhe
bastunë), artikujve të letrës posaqërisht vakum paketuesve nga letra, vakum paketesve nga
kartoni, qeseve të bëra nga letra për paketim, letrës, letrës jo ujëlëshuese, letrës
mbështjellëse, letrës absorbuese, sasive të letrës, letrës së kompjuterit, letrës klishe (letër
shapillografi), letrës së mirë, letër e lëmuar (tejdukshme), letrës hoje, letrës së dyllosur,
letrës filtruese, letrës mbështjellëse, letrës laminuese, letrës artizanale, letrës gjysëm të
përpunar, letrës fotokopjuese, letrës kaligrafike, letrës sintetike, letrës për vizatim, letrës jo
ujëlëshuese, letrës ndriquese, ruleve të kuzhinës (letër), letrës korigjuese, letrës së orizit,
letrës Japoneze, letrës pergame, letrës recikluese, letrës për transmetim faksimilesh, letrës
së gazetës, letrës për kalendar, letrës vaj dëshmuese, letrës kserografike, letrës fluoroscente,
letrës që lë gjurmë, letrës së rudhur, letrës për transfer, letrës thihtëse, figurinave të bëra
nga letra, letrave për vende nga letra, letrës së katalogut, transfereve të letrës termike,
dantellave të letrës, peshqirave të letrës, rezervave të letrës, etiketave të letrës, emblemave
të letrës, grykashkave të letrës, letrës grafike, letrës së artit, letrës që përmban mikë, letrës
së doracakëve, kutive të letrës, rafteve të letrës, mbulesave të letrës, letrës për zarfe, letrës
për imitim të lëkurës, letrës adezive, letrës për skenim me linja të vizatuara, letrës nga tuli i
drurit, letrës elektrokardiografe, letrës karbimike për kopjim, fjongove të letrës,
mbështetësve të letrës, letrës për radiogram, letrës origami palosëse, letrës për magazina,
pecetave të letrës, letrës së shkrimit për zyra, letrës për shënime, ngjitesve nga letra, letrës
shtrirëse, letrës dekorative për mbështjellje, letrës për paketim dhe mbështjellje, letrës
kopjuese (zyre), banerve të (flamuj) letrës, flamujve të letrës, letrës së shkrimit, letrës dhe
kartonit letrës për vizatime grafike (letër grafike si produkt final), letrës për printer laserik,
letrës së ndishme ndaj nxehtësisë, rogozve të letrës, letrës mbështjellëse për paketim, letrës
mbrojtese nga myku, koktej rogozëve nga letra, kartonëve dhe tabelave nga kartoni për
paketim, letrës së hullizuar (medium i valëzuar), letrës së gomuar, letrës shënuese me pjesë
të sipërme të shkruajtura, letrës artizanale japoneze, materialeve mbështjellës të bërë nga
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letra, materialeve filtruese nga letra, shenjave reklamuee nga letra, letrës ngjyrë kafe për
mbështjellje, mbështjellësve të ushqimit, tabelave reklamuese nga letra, letrës krep
shtrirëse, letrës rul për printerë, letrës japoneze, (torinoko-gami), letrës së karbonit, letrës
për makina regjistruese, qeseve të mbushura të letrës, letrës rezistuese ndaj acideve, letrës
për makina shkrimi, posterve të bërë nga letra, postkartelave të letrës, facoletave të letrës,
kutive paluese nga letra, letrës digjitale të printimit, qeseve të letrës për shoping, letrës dhe
kartonit industrial, fytyrave të veshjeve të bëra nga letra, fotove të letrës që montohet,
materialeve të letrës zanale, peshqirve tharës nga letra, peshqirve të duarve nga letra, letrës
mbështjellëse për barot, letrës (si produkt final), facoletave të letrës që përdoren si material
të letrës klishe (ganpishi), tabletëve të shkrimit, kontejnerëve industrial për paketim nga
letra, qeseve të mbeturinave nga letra, mbajtësve të letrës mbështjellëse, letrës së trashë
japoneze (hosho-gami), facoletave për fytyre nga letra, tabelave për shenja nga letra ose
kartoni, qeseve për dhurata nga letra, mbështetëseve nga letra për pikuara, rogozëve për
tavolina nga letra, letërës për mbështjellje të librave, kartelave të biznesit nga letra (gjysëm
të përpunuara), letrës rul (produkt final), kontejnerve të kremit nga letra, banerve për displei
nga letra, dekorimeve të tavolinës nga letra, pecetave të tavolinës nga letra, shiritave të
letrës zbukuruese (tanzaku), tabelave reklamuese të printuara nga letra, kutive nga letre ose
kartoni, letrës metalike për mbëstjellje dhuratsh, letrës për çanta dhe thasë, xhaketave
(mbështjellës) nga letra për libra, mbështjellësve të letre për vazo lulesh, tabelave
reklamuese nga letra ose kartoni, fletëve të letrës për marje shënimesh, materialeve të
printuara për paketim nga letra, letrës të bërë nga letra e manit (tengujosi), letrës së printuar
ofset për pamlete, kontejnerve për ruajtje nga letra, mbushjeve nga letra ose kartoni,
produkteve nga letre të disponueshme, çantave dhe artikujve për paketim, mbështjellësve
dhe ruajtësve nga letra, posterëve, posterëve reklamues, kartelave për vende nga kartoni,
tabelave për posterë, kartelave për vende nga letra ose kartoni, fletëve nga letra (zyre),
letërve për zyre, rekuzitave për zyre, dhuratave për zyre, rekuizitave të shkrimit, kartelave
të përforcuara për zyre, arkave të zyreve, etiketave për çmime, etiketave për dhurata,
etiketave të printuara nga letra, etiketave për karta indeksi, etiketave për ngarkesa, etiketave
të printuara për bagazhe, etiketave të printuara adezive, etiketave të letrës për bagazhe,
etiketave për bagazhe nga kartoni, kalendarëve, kalendarëve të murit, kalendarëve të
printuar, kalendarëve reklamues, planifikuesve vjetor, kalendarëve që shkëputen (ditor),
katalogjeve, katalogjeve lidhur me softuerin kompjuterik, katalogjeve që porositen
nëpërmjet postës, vizit kartelave, pllakave të adresave për makina adresimi, (fletushka),
mjeteve për zyre, materialeve të printuara, artikujve për zyre, materialeve për hobi (do me
thënë ngjyra artistësh, vegla për ngjyrosje, llak, kandela, qirinj, tela nga metali për krijim
lulesh dhe punë artizanale në formë të stolive për hobi, gërshërë, prerës për punë artizanale,
shpatull për ngjyrosej, kthetra shtrënguese, shara të holla, turjela, çekiç, thika për
drugdhendje, dalta, stolive dhe stolive të modës, sythave, ruzave të lirshme qelqi, plastikës
dhe druri, letrës, letrës, kartonit, bloqeve, kutive artizanale, lamshave të leshit për qëllime
artizanale, kutive për pikturim, ngjitësve, materialeve profesionale për artistë, materialeve
për modelim, paletave, këmbalecve, pëlhurave për pikturim, kornizave, brushave të
pikturimit, lapsave, gomave, guta perkave, kompensatëve, trarëve, drurit pjesërisht të
përpunuar, mallrave të drurit, kallamit, tapës, plastikës, kupave të drurit, qelqurinave,
porcelanit, mallrave nga guri, vazove për lule, figurave tera kota, fijeve për thurje, penjve
për qepje, tjrjeve për dantella, penjve dhe tjerje për qëllime tekstile, veshejs, tekstileve dhe
veshje të thurura, gjilpërave, gjilpërafe për dantella, gjilpërave për thurje (krabza),
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gjilpërave sigurie, luleve artificiale, fjongove dhe fijeve, fjongove për dekorim,
bishtalecave, dantellave, asprave (perla), artikujve dekorativ, (do me thënë fiksturave
dekorative për drita, kapësve ëndrash, oxhakëve të erës, mobiljeve, veshjeve të porcelanit,
luleve të thara, perdeve për shtretër, artikujve të qelqit, harqeve dekorative, kupave
dekorative, figurave dekorative, skulpturve dekorative, bimëve të thara, ornamenteve,
statuve, figurave dhe artikujve dekorative artizanati nga materiale druri, dylli, gipsi, (ose
plastika), artikujve sezonal (do me thënë artikuj dekorativ për pranverë, verë, vjeshtë, dimër
dhe për dekorimin e pemës së krishtlindjes, Vitit të Ri, pashkëve dhe Halloween-it),
artikujve për pushim (do me thënë ), artikuve dekorativ pëer dasma, ditëlindje, përvjetorë),
artikujve për ahengje, dekoracioneve për tema, artikujve shkollor, kamerave, artikujve të
fotografive, aksesuarve për fotografi, stolive, orëve dhe sahatëve, instrumenteve muzikore,
mallrave për bërje të çantave, mallrave të shalës, mobiljeve, mallrave për mobilje, veshjeve,
mbathjeve, çantave të shpinës, aksesorëve (do me thënë) aksesorëve për veshje, mallrave të
qepura dhe produkteve dekorative nga tekstili, syzeve, çadrave, çadrave të diellit, mallrave
tekstile, tekstileve për mirëmbajtje shtëpie, kinkalerive, tendave, tranpulinave, artikujve të
udhëtimit, lodrave, artikujve sportiv, aparateve sportive, aprateve për fitnes, artikujve për
kohë të lirë (do me thënë lojëra, lodra, paisje sportive, topa hokei, topa sporti, topa për
lojëra, artikuj dhe paisje gjimnastike, për trajnim trupi, letra loje), artikujve për kampim,
artikujve për kafshë (do me thënë arikuj ushqimi, qafore (kular), rripave, parzmoreve,
shtretërve për kafshë, veshjeve për kafshë, lodrave për kafshë, stolive për kafshë, kupave
për ushqim, produkteve për kujdes të kafshëve, ushqimeve për kafshë, furnizimeve për
udhtim dhe transport, ideve për dhuratash për kafshë), kandelave, karburantëve për drita,
karburantëve; përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta për qëllime shitjeje;
përgatitje e mallit të lartëpërmendur për palë të treta për qëllime prezantimi; prezentim i
mallit në media komunikimi, për qëllime shitjeje; shërbimet e import dhe eksportit;
organizimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese; pregatitje
dhe udhëheqje me panaire dhe/ose shfaqjeve për qëllime biznesi dhe reklamimi; agjenci
reklamimi; masa planifikimi dhe reklamimi; prezantim filmash në internet dhe media tjera;
publikim i materialeve të printuara (po ashtu në formë elektronike) për qëllime reklamimi;
marketing i drejtpërdrejtë; reklamim direkt; përgatitje reklamimi; pregatitje reklamimi për
të tjerë; radio dhe reklamim televiziv; publikim dhe tekste publiciteti; shërbime planifikimi
për qëllime reklamimi; marketing; marëdhënie me publikun; on-line reklamim në rjetin
kompjuterik; postim faturash; desiminim dhe reklamim për të tjerët; desiminim i
materialeve reklamuese; desiminim i materialeve reklamuese për të tjerët nëpërmjet
internetit; shkrim ose publikim i teksteve të shkruara; promovim shitjeje për të tjerë;
publikim i teksteve të publikuara; reklamim nëpërmjet postës; shpërdarje të materialit
reklamues (pamfleteve, broshurave, materialeve të printuara, mostrve); demonstrim i mallit
për qëllime reklamimi; prezentim i mallit dhe shërbimeve; hulumtim tregu; organizim dhe
udhëheqje e ngjarjeve tregtare; hulumtim sponzorizimi; sponzorizim nëpërmjet reklamimit;
aranzhim i të dhënave për kontakt për qëllime reklamuese; reklamim në internet për të tjerë;
huazim i hapsirë reklamuese, poashtu edhe në internet; konsulta profesionale biznesi;
konsulta dhe menaxhim ndërmjarjesh; konsulta për organizimin e biznesit; planifiklim dhe
monitorim të biznesit nën aspektet oraganizative; zhvillim për shfrytëzim të
patundshmërive nën aspektet e biznes-menaxhimit (lehtësira menaxhuese); agjenci
punësimi; rekrutim personeli; konsulta personeli; administrim personeli; konsulta të
menaxhimit të personelit; teste psikologjike për zgjedhjen e personelit; pjesmarje në stafin
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në çështjet për veprim lidhur me menaxhimin e personelit; shërbime prokure për të tjerë
(duke blerë mallra dhe shërbime për të tjerë); auksion, poashtu në internet; aranxhim dhe
konkluzione për transfere komerciale për të tjerë, poashtu brenda kornizave të e-tregtisë;
aranxhim i kontraktave për të tjerë në blerjen dhe shitjen e mallrave dhe në kryerjen e
shërbimeve, posaqërshit aranxhim i kontakteve telekomunikative, në kontratat për
furnizimin e zërave (toneve) për telefonë, të kontratave për kryerjen e mirëmbajtjes dhe
punëve riparuese, të kotratave në shpërndarjen e luleve dhe bimëve, të kontratave të
furnizimit me rrymë elektrike; aranxhim i kontratave në kryerjen e shërbimeve trajnues;
aranxhim i abonimit të publikimeve për të tjerë, posaqërsiht abonim i gazetave; aranxhim i
abonimeve të shërbimeve telekomunikuese për të tjerë; aranxhim i kontakteve komerciale
dhe industriale, poashtu ne internet; aranxhim i biznes kontakteve; analizë e çmimit të
kostos; shërbime të krahasimit të çmimeve; përpilim, sistematizim, mirëmbajtje dhe
përditësim i të dhënave në bazën e kompjuterit; menaxhim i skedave të kopjuterëve;
informata komerciale dhe këshilla për konsumatorë (shitore këshillash për konsumatorë);
shërbime të lajmeve të prera; krahasim i informacioneve në bazën e të dhënave në
kompjuter; procesuim i urdhërave për blerje; krahasim i çmimit dhe informatave
statistikore të tregut dhe tregtisë; furnizim me informata të pyetjeve organizative dhe
menaxhimit të biznesit lidhur me tregtinë me pakicë; furnizim me informata të tregjeve
reklamuese; shitore këshillash për konsumatorë; shërbime fotokopjimi; aranxhim i vitrinave
të shitoreve; dhënje me qera të makinave dhe paisjeve për zyra; dhënje me qera të
makinave për fotokopje; dhënje me qera të makinave shitëse; dhënje me qera të kabinave
shitëse; planifikimi, organizim i realizimit të kërkesë së klientit dhe masës së mbajtjes të
konsumatorëve, në veçanti postës, diskontit, vauçerëve dhe/ose programeve shpërblyese;
drejtim i lojrave të fatit dhe garave si masa reklamuese; drejtim i programeve shpërblyese
dhe të besueshmërisë si programe për mbajtjen e konsumatorëve për qëllime marketingu;
kujdes dhe kërkesë ndaj konsumatorëve me reklamim dhe porosi postare; shërbime të call
qendrës, posaqërisht shërbime kujdesi nëpërmjet hot lines (linja të nxehta) brenda
kornizave të procesimit administrativ të urdhërit për blerje; pranim i kërkesave dha
ankesave të konsumatorëve nëpërmjet telefonit; këshillime organizative nëpërmjet call
qendrës; operim i call qendrës, do me thënë shërbime kujdesi nëpërmjet hotlines (vijë së
nxehtë) brenda kornizave të procesuimit administrativ të urdhërit për blerje, pranimim i
kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve nëpërmjet telefonit;qiradhënie dhe lizinë të
paisjeve për shitore dhe montimeve për aq sa janë të përfshirë në klasën 35, do me thënë
makinave dhe paisjeve për zyra, makinave për fotokopje, makianve shitëse, arkave
regjistruese (kasave), tavolinave të arkave, kabinave për shitje, haprirave reklamuese;
shërbime sekretarie; aranxhim i kontakteve për magazinim dhe paketim të mallrave; lëshim
i kartelave për konsumatorë pa pagesë ose funksione shpërblimi (discont) për të tjerë si dhe
lëshim i kartelave të konsumatorëve si kartela blerëse identifikuese, të dyja të përshtatshe si
programe të mirash dhe shpërblimesh; shërbime klerikale për marrjen e urdhrave në
sektorin e logjistikës; shërbimet elektronike të aksioneve të menaxhimit
36 Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; çështje të patundshmërive; sigurim
brokeri; transaksione monetare; shërbime financiare; këshilla sigurimi, financash dhe
pensionimi; informata dhe konsulta financimi; aranxhim i shërbimeve bankare, në veçanti
të logarisë rjedhëse, kursimit, financimit dhe kontakteve të sigurimit; zyra kreditimi dhe
financim kreditimi të tregut për shitje me shumicë dhe pakicë; menaxhim i patunshmërive,
agjenci patundshmërish, dhënie me çera të patunshmërive, posaqërisht të hapsirave të
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duqaneve; lizinë të patundshmërisë, posaqërisht hapsirave të duqaneve; lizinë e zonave dhe
pjesëve të tokës; financim i blerje me këste; aranxhim i financim i blerje me këste; financim
i blerjes me këste të hapsirve të shopingut; qeradhënie e zyrave; marje me qera të
apartamenteve; menaxhim ndërtimesh; menaxhim me patundshmëri; finacim blerjesh;
lëshim të kartelave telefonike; manipulim i programeve të mira dhe shpërblyese për të
mbajtur konsumatorët nëpërmjet llëshimit të vauçerëve, pullave tregtare, token dhe
kartelave të konsumatorëve me funksionim pagese; lëshim i kartelave kredituese, shërbime
të kartelave shpërblyese me funksionim pagese; mbledhje e fondeve bëmirëse për të tjerët;
financim i blerjes me këste të paisjeve dhe sistemeve komunikuese; financim i blerje me
këste të automjeteve, aeroplanëve dhe anijeve; lëshim i kartelave për kosumatorë me
funksion pagese si dhe si kartelave shpërblyese, pulla tregtare, kartela të lojalitetit, vauçerë,
token, kartelave për mbledhje pikësh, të gjitha për përdorim në të mira dhe marëveshje
shpërblyese
38 Telekomunikime; sigurim i qasjes në bazën e të dhënave në rjetin kompjuterik; sigurim
i qasjes te një sistem për porosi on-line; ofrim i hiperlinkut për të tjerë; shërbime teleteksti;
transmision mesazhesh; informata në telekomunikim; konsulta dhe informat në lëmin e
telekomunikimit; sigurim i qasjes te informatat në lidhje me telekomunikimet dhe
shërbimet telekomunikuese; furnizim i portaleve në internet; transmetim elektronik i
muzikës digjitale nëpërmjet sitemeve të telekomunikimit; transmetim elektronik i tekstit,
mesazheve, informatave, zërit, imazheve dhe të dhënave; përcjellje e mesazheve në internet
adresa (ueb-mesazhe) shërbime të tabelave elektronike për shpallje (shërbime
telekomunikacioni); qeradhënie e instlimeve të telekomunikacionit; qeradhënie e paisjeve
për telekomunikime dhe për të dhëna dhe dërgim ose pranim të mesazheve; sigurim i qasjes
në internet dhe rjetet tjera të komunikimit; aranxhim i qasjes në bazën e të dhënave;
sigurimi i qasjes të informatave në internet; sigurim i qasjes në dhënat në rjetet
kompjuterike; shërbime të qasjes në lëmin e telekomunikimeve; qeramarje në lidhje me
paisjet dhe sitemet e komunikimit; agjenci lajmesh, do me thënë mbledhje, analizë,
përditësim dhe furnizim me informacione të lajmeve; shërbime të vlerës së shtuar, do me
thënë shërbime lidhur me shërbimet e rjeteve aktuale, esencialisht në lidhje me mesazhet e
shkurtëra ose njoftimet në formë të shkruar ose akustike, do me thënë dërgim të
informatave që kanë të bëjnë me pamje, ngjarje kalendarike, rezultate sportive, reklamim,
klsifikim dhe reklamim personal, çmimive të garave, lajmeve, ofertave të çastit të fundit,
shërbimeve të furnizimeve të fast-food-eve, shërbime taksie dhe kohës së nisjes në
aeroporte, titujve nga ekonomia, politika, mediat dhe telekomunikkacioni, numrave të
lotarive dhe shërbimeve që sigurohen në kuptim të rrjetit të telekomunikimeve, do me thënë
ridërgim i thirjeve, qarqeve të konferencave; dërgim i informatave nëpërmjet mailit;
shërbime të transmetimit dhe rikthimit të telefonatave, faksimileve, teleksit dhe mesazheve;
shërbime të radio faqeve dhe e-maileve; sigurim i shërbimeve qëndrore telekomunikuese
për rjetin elektronik komunikues; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve dhe sitemeve të
telekomunikimit dhe instalimeve për telekomunikim, aparateve për dërgim të mesazheve,
aparateve faksimile, telefonave, celularëve, modemëve, aparatëve telekomunikues dhe
dërgues; aparatet faksimile, telefona, telefonat celularë, modem, telekomunikacionit dhe
dërgimin e aparatit; transmetimin e parashikimit të motit me anë të një rrjeti të
telekomunikacionit
39 Transport; paketim dhe magazinim i mallrave; aranzhim udhëtimi; shërbime
magazinimi; paketim të mallrave; shpërndarje e paqetave; shërbime logjistike në sektorin e
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transportit, posaqërisht ruajtjen e mallrave; pranim urdhërash, logjistikë deponimi,
logjistikë distribuimi ose logjistikë kthyese; ridërgim ngarkesash; ndjekje e ngarkesës dhe
mallrave për persona për qëllime logjistike; informata transporti; informata magazinimi;
aranxhim shërbimeve të transportit për persona dhe mallra nëpërmjet mjeteve toksore,
ujore dhe ajrore; aranzhim dhe kryerje të shërbimeve të transportit; shërbime korieri;
organizim i transportit të mallrave, udhtarëve dhe/ose udhëtimeve nëpërmjet tokës ose ujit;
organizim dhe kryerje të shpërndarjes së mallrave nëpërmjet porosis me postë; transport
dhe shpërndarje të mallrave nëpërmjet automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe
aeroplanëve; shpërdarje lulesh; shërbime të agjencive të udhëtimit (për aq sa janë të
përfshirë në klasën 39); operim i agjencive të udhëtimit dhe shërbime për organizimin e
udhëtimit; shërbime të tur operatorëve; informata dhe konsulta lidhur me udhëtimet dhe
transportin; informata në lëmin e turizmit, transportit dhe qështjeve të udhëtimit;
informacione udhëtimi; informata të aritjes dhe nisjes së fluturimeve; aranzhim biletash për
transport nëpërmjet ajrit; tur organizim dhe operim; transport i personave nëpërmjet
automjeteve motorike, hekurudhës, anijeve dhe aeroplanëve; organizim, drejtim, buking
dhe aranzhim të udhëtimeve, udhëtimeve për pushim; udhëtimeve rrethore, kryqzimeve,
ekskurzioneve, udhëtimeve ditore; udhëtimeve për kënaqsi dhe vizitave të qyteteve; eskortë
e udhtimeve dhe bagazheve të tyre; bartje; qeradhënie e lehtësirave për parking; qeradhënie
dhe rezervim i automjeteve motorike, trajlerëve, biçikletave; qeradhënie e hapsirave për
parkim dhe depove; shërbime rezervimi (transport); rezervim i udhëtimit; rezervim i
biletave fluturuese, biletave për kryqzim dhe biletave të trenit; qeradhënie dhe huazim i
automjeteve toksore, aeroplanëve ose anijeve; qeradhënie e frigopriferëve; qeradhënie e
kontejnverëve magazinues; qeradhënie e garazheve; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve të
shitoreve dhe montimeve për aq sa janë të përfshirë në klasën 39, do me thënë frigoriferë,
instalime ftohjeje, makina dhe aparate ftohëse, kontejnerëve magizinues, paletave të
transportit dhe magazinimit, kontejnerëve të transprotit dhe magazinimit, veturave
(automjeteve), shtyrje të veturave (karocave të shopingut), rafteve për magazinim dhe
prezantim të mallrave; shërbime që do të kryhen në kuptim të rrjetit telekomunikativ, do me
thënë shërbime të agjencive të udhëtimit
40 Trajtimit të materialve (do me thënë procesim mekanik ose kimik të materialeve, do me
thënë metalit, plastikës, letrës, drurit, qelqit, tekstilit, gomës, lëkurës, materialeve të
konstruksionit); informata për trajtim të materialit; shërbime foto laboratori, zhvillimi
përkatësisht film fotografik, zhvillim fotografik, foto gravurë, printimi i imazheve (fotot) në
objekte, printimi i imazheve fotografike nga mediat digjitale; zhvillimin e filmit fotografik,
procesim të fotografive dhe filmave kinematografik (për aq sa janë të përfshirënë klasën
40); modele printimi; printim; shkrim lazerik; punë lëkure; trajtim letre; gdhendje; ofset
printim; ndryshim i veshjes; robaqepsi; punë shalash; reciklim i shisheve të mbeturinave;
çelsbërës; qeradhënie dhe lizinë e gjeneratorëve, aparateve për kondicionim të ajrit,
aparateve për ngrohje të hapsirave
41 Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sporitve dhe kulturore; shkolla
motrash medicinale (arsimim); kujdes fëmije (arsimim); kujdes fëmije; do me thënë
sigurim sheshi të lojërave në supermarkete dhe qendra shopingu; organizim dhe udhëheqje
të konferencave, ekspozitave ose seminareve; zhvillim i stafit nëpërmjet trajnimit dhe
trajnimeve të mëtejme; arahzhim dhe uhdëheqje të seminareve vorkshopeve (puntorive)
(trajnimeve); informata në lëmin e arsimit dhe zbavitjes; on lin informata dhe mesazhe në
lëmin e kualifikimit profesional; ekzaminim në lëmin e arsimimit dhe trajnimit; informata
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për edukatën shëndetsore dhe fitnesit; performansa muzikore; informata të ngjarjeve
(zbavitjeve); organizim dhe udhëheqje të ngjarjeve sportive dhe kulturore; organizim i
ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; organizim i garave (arsimore dhe
zbavitëse); publikim i gjërave të printuara (poashtu në formë elektronike, pos për qëllime
reklamuese; organizim, aranzhim dhe udhëheqje me lotari dhe kumareve tjera; distribuim i
biletave të lotarisë dhe dokumenteve tjera pjesmarëse (zbavitëse); lojëra elektronike dhe
gara të siguruara nëpërmjet internetit; organizim i lojërave dhe garave; shërbime të biletave
agjencive (zbavitje); shërbime rezervimi (për aq sa janë të përfshira në klasën 41) për sport,
ngjarje shkecore dhe kulturore; rezervim i karigeve për shfaqje; publikim i materialeve të
printuara, librave, gazetave dhe revistave; huazim librash; dhëni me qera të filmave; dhëni
me qera të revistave; sigurim të publikimeve elektronike (jo të shkarkueshme); sigurim i
shërbimeve për fitnes klube (për aq sa janë të përfshira në klasën 41), klube trajnimi,
lehtësirave të golfit, fushave të tenisit, lehtësirave për kalurim, shkolla të motrave
medicinale, kinemave, diskotekave, muzeumeve, zbavitje arkade; lehtësira sportive dhe
parqe dëfrimi; informata rekreimi; ofrim line të lojrave të komjuterit; produksion, të radio
dhe tv programeve; qeradhëni të audio paisjeve, radios, takëmi televiziv, video kamerave;
makinave dhe lojërave elektronike; qeradhëni e paisjeve dhe fitnes paimeve; qeradhënie
dhe lizinë të filmave, zërit dhe fotografive të incizuara; qeradhënie të takëmeve të radios
dhe televizionit.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese dhe dizajne lidhur me këto;
analiza industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i softuerit dhe harduerit
kompjuterik; programim kompjuteri; procesuim dhe administrim i të dhënave për të tjerë
(për aq sa janë të përfshira në klasën 42), do me thënë administrim serveri; backup i të
dhënave elektronike; shërbime të dizajnuesit grafik, do me thënë konsulta formale dhe
përmbajtsore lidhur me printimin e dizajnit ose publikimeve elektronike; dizajn i printuar
ose publikime elektronike; redaktim i fotografive digjitale (shërbime të një dizajnuesi
grafik); përditësim i ueb faqeve; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerë; informata
dhe konsulta në lidhje me kompjuterë dhe softuer; konsulta të dizajnimit të brendshëm;
konsulta në lëmin e kursimit të energjisë; konsulta në lëmin e mbrojtjes së ambientit;
qiradhënie e kompjuterëve, paisjeve matëse; qeradhënie dhe lizinë e kompjuterëve,
softuerit, pjesëve anësore të kompjuterit; parashikim i motit në kuptim të rrjetit
telekomunikues; administrim dhe procesuim i të dhënave për të tjerë, do me thënë ruajtje e
të dhënave elektronike; qiradhënie e bartësve të të dhënave të përshtatshme për përdorim në
transakcione bëmirësie dhe shpërblimi (për aq sa janë të përfshira në klasën 42);
përditësimi i programeve kompjuterike; mirëmbajtjen e programeve kompjuterike
43 Shërbime të furnizim me pije dhe ushqim dhe akomodim i përkohshëm; ketering;
shërbime të agjencive të udhëtimeve, do me thënë aranzhim, rezervim dhe prenotim të
akomodimit; operim i restoranteve; informata në lëmin e shërbimeve për akomodim,
aranzhim ose qiradhënie të apartamenteve turistike ose shtëpive turistike, rezervim
dhomash, rezervim hoteli, akomodim dhe sigurim të ushqimit dhe pijeve për mysafir;
rezervim të akomodimit dhe pijeve dhe ushqimit; sigurim i (ushqimit dhe pijeve dhe
akomodimit) për fidanishte ditore dhe çerdhe shkolore; kujdes fëmijsh në fidanishte ditore
dhe çerdhe ditore (ushqimit dhe pijeve dhe akomodimit); konsulta dhe informata gatimi;
qeradhëni e dhomave të takimit; qeradhënie e karigeve, tavolinave, çarçafëve, gotave,
enëve, ndërtimeve të bartshme, tendave; qeradhënie dhe lizinë e paisjeve dhe montimeve
për duqan për aq sa janë të përfshira në klasën 43, do me thënë mobiljeve, karigeve,
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tavolinave, çarçafëve, gotave, tendave, ndërtimeve të bartshme; rezervim hoteli në kuptim
të rrjetit telekomunikues
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik për qenie njerzore; bukurie
për qenie njerëzore; kujdes higjienik për kafshët; shërbime bujqësie, kopshtarie dhe
pylltarie; këshillime diete; informata në lidhje me ushqimin; informata në lidhje me
shëndetin; informata dhe konsulta në lidhje me kopshtarinë; dhënie me qera të paisjeve për
ferma

(210) KS/M/ 2017/301
(220) 15/03/2017
(731) ELMEDINA HRUSTEMOVIĆ PR,
SAMOSTALNA ZANATSKO
TRGOVINSKA RADNJA ASTRA
PRIJEPOLJE A. Šantića 1, Prijepolje, RS
(591) E bardhë, e verdhë, hiri, e kaltër,
e kuqe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR"kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 25 Artikuj për veshje, përkatësisht çorape

(210) KS/M/ 2017/302
(220) 15/03/2017
(300) 87174053 16/09/2016 US
(731) Colgate-Palmolive Company a
Delaware Corporation 300 Park Avenue
New York, N.Y. 10022, US
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
EVERYONE DESERVES A
FUTURE THEY CAN SMILE ABOUT

(511) 3 Pastat e dhëmbëve, lëngë për shpëlarjen e gojës, preparatet për zbardhjen e
dhëmbëve
5 Produkte mjekësore për kujdes oral, pikërisht , set profesional për zbardhjen e dhëmbëve
e përbërë nga geli për zbardhje, shiringa dhe këllëf dhëmbë goje për përdorim shtëpie
16 Materialet e shtypura, domethënë, pamflete, broshura, gazeta, revista, revistat në fushën
e higjienës orale
21 Furçë të dhëmbëve
41 Shërbimet arsimore, pikërisht, udhëheqjen e klasave dhe seminare në fushën e
higjienës së kujdesit oral
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(210) KS/M/ 2017/303
(540) ANEA
(220) 15/03/2017
(731) Naim Berisha 249 Nëna Terezë, Fushë
Kosovë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 9 Syze, syze dielli, syze estetike, syze mbrojtëse, syze për aktivitete sportive; lente
për syze; korniza për syze; kutia dhe çanta për syze , zinxhirë për syze shikimi; lente të
kontaktit dhe kutia për lente te kontaktit; thjerrëza (llupa): dylbi: instrumente dhe aparate
optike
14 Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmueshme ose të
veshura me ato, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret (stolit), gurët e çmueshëm;
instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës); orët e
dorës, orët, kopsat e mëngëve, mbërthyese kravatë, shufër mbërthyese e kravatës, byzylyk,
zbukurim i varur, kopsat e rripit, 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,
shkrepëse, shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, unaza,
orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për ore
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, mbathje, veshje te kokës; veshje te punës, sportive dhe te rastit duke përfshirë
kapele, rripa, kravata, shalle, mbulesa koke, mbathje, këmisha T (veshje me mëngë te
shkurta), pantallona të shkurtra, pantallona te shkurtër djerse, veshje (ndërresa) djerse,
shirita te dorës për djerse, xhaketa, jelekë (kanotierë), doreza, doreza boksi, veshje shiu,
kostume (veshje) një-pjesësh për kërcim dhe çorape
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
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(210) KS/M/ 2017/304
(540) FREY LUX
(220) 15/03/2017
(731) Naim Berisha 249 Nëna Terezë, Fushë
Kosovë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 9 Syze, syze dielli, syze estetike, syze mbrojtëse, syze për aktivitete sportive; lente
për syze; korniza për syze; kutia dhe çanta për syze , zinxhirë për syze shikimi; lente të
kontaktit dhe kutia për lente te kontaktit; thjerrëza (llupa): dylbi: instrumente dhe aparate
optike
14 Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat në metale të çmueshme ose të
veshura me ato, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret (stolit), gurët e çmueshëm;
instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës); orët e
dorës, orët, kopsat e mëngëve, mbërthyese kravatë, shufër mbërthyese e kravatës, byzylyk,
zbukurim i varur, kopsat e rripit, 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,
shkrepëse, shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, unaza,
orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për ore
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, mbathje, veshje te kokës; veshje te punës, sportive dhe te rastit duke përfshirë
kapele, rripa, kravata, shalle, mbulesa koke, mbathje, këmisha T (veshje me mëngë te
shkurta), pantallona të shkurtra, pantallona te shkurtër djerse, veshje (ndërresa) djerse,
shirita te dorës për djerse, xhaketa, jelekë (kanotierë), doreza, doreza boksi, veshje shiu,
kostume (veshje) një-pjesësh për kërcim dhe çorape
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.
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(210) KS/M/ 2017/305
(220) 15/03/2017
(300) 201671130 21/09/2016 SI
(731) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d.,
Novo mesto
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, SI
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) CALMESAN

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2017/306
(220) 15/03/2017
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, UK
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) RELAX NOTTE

(511) 6 Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane
20 Dyshekë të të gjitha llojeve
22 Sfungjerë;sfungjerë për mbushje

(210) KS/M/ 2017/307
(540)
(220) 15/03/2017
(731) Brand Management Group Ltd
alm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI, UK
(591) Vjollce dhe kaltër
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 6 Susta; susta për dyshek, krevate dhe divane
20 Dyshekë të të gjitha llojeve
22 Sfungjerë; sfungjerë për mbushje
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(210) KS/M/ 2017/308
(220) 15/03/2017
(731) ARTMOTION sh.p.k.
Rr. Hajdar Dushi 1A/2, 10000 Prishtinë, KS

(540) ARTMOTION

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për
incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet
që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit
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.
38 Telekomunikacione
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to;
analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe
softuerëve kompjuterikë

(210) KS/M/ 2017/309
(220) 15/03/2017
(731) ARTMOTION sh.p.k.
Rr. Hajdar Dushi 1A/2, 10000 Prishtinë, KS
(591) E zezë, gri, e kaltër mbyllur.
(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, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet
që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit
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
plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
38 Telekomunikacione
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to;
analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe
softuerëve kompjuterikë
(210) KS/M/ 2017/310
(220) 16/03/2017
(731) BMJ Industries FZCO 31053, AlJazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah, UK
(591) E bardhe, e hirte, e kuqe dhe e zeze
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 34 Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa

(210) KS/M/ 2017/311
(220) 16/03/2017
(731) BMJ Industries FZCO 31053, AlJazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah, AE
(591) E bardhe, e hirte, e kuqe dhe e zeze
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 34 Melasë, duhan;artikuj për duhanpirës;shkrepësa.
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(210) KS/M/ 2017/312
(220) 16/03/2017
(731) BMJ Industries FZCO 31053, AlJazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) MIR

(511) 34 Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.

(210) KS/M/ 2017/313
(220) 16/03/2017
(731) BMJ Industries FZCO 31053, AlJazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) OSCAR

(511) 34 Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.

(210) KS/M/ 2017/314
(220) 16/03/2017
(731) BMJ Industries FZCO 31053, AlJazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) BMJ

(511) 34 Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.

(210) KS/M/ 2017/315
(220) 16/03/2017
(731) BMJ Industries FZCO 31053, AlJazeera Al-Hamra, Ras Al Khaimah, AE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) A&B

(511) 34 Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.
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(210) KS/M/ 2017/316
(220) 16/03/2017
(300) 1339417 16/09/2016 NL
(731) Coöperatie Royal FloraHolland U.A.
Legmeerdijk 313, 1431 GB AALSMEER,
NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) ROYAL FLORAHOLLAND

(511) 35 Udhëheqje afariste; administrim afarist; punë të zyres; shërbime të ndërmjetësimit
të punëve lidhur me afarizmin që kanë të bëjnë me bujqësi, hortikulturë dhe produkte nga
mali, duke përfshirë lule dhe bimë; shërbime onllajnë (drejpërdrejta) të shitjes me pakicë
dhe shumicë në lëminë e bujqësisë, hortikulturës dhe produkteve nga mali, duke përfshirë
lule dhe bimë; mbeshtetja e ankandeve për produkte bujqësore dhe produkte hortikulture
dhe produkte mali, duke përfshirë lule dhe bimë; reklamimi dhe promovimi i shitjes;
administrimi me organizimin afarist dhe punët e konsultimit lidhur me ekonominë;
hulumtimi dhe analiza e tregut; ofrimi i informacioneve lidhur me tregtinë; përpilimi dhe
administrimi me bazën e të dhënave; organizimi i ekspozitave dhe panaireve për qëllime
komerciale; shërbimet e lobimit për qëllime komerciale për sektorin e hortikulturës.
(210) KS/M/ 2017/318
(220) 17/03/2017
(731) “1KL ENTERTAIMENT” SH.P.K.
Rexhep Krasniqi, K.5 Kati 9 Nr.5 Prishtine,
KS

(540) 1 KAFE ME LABIN

(511) 41 Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore:
Prodhimi i programeve në radio dhe television;Programe televizioni (Prodhimi i
programeve të radios);Programe në radio dhe television (Prodhimi).

(210) KS/M/ 2017/319
(220) 17/03/2017
(731) “1KL ENTERTAIMENT” SH.P.K.
Rexhep Krasniqi, K.5 Kati 9 Nr.5
Prishtine, KS

(540) OP LABI PARTY

(511) 41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore:
Programe televizioni (Prodhimi i programeve të radios); Argëtim televiziv; Drejtimi i
koncerteve (Organizimi);
Aktivitete argëtuese.
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(210) KS/M/ 2017/320
(220) 17/03/2017
(731) “1KL ENTERTAIMENT” SH.P.K.
Rexhep Krasniqi, K.5 Kati 9 Nr.5
Prishtine, KS

(540) 1KL ME LABIN

(511) 41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore:
Prodhimi i programeve në radio dhe television; Programe televizioni (Prodhimi i
programeve të radios); Programe në radio dhe television (prodhimi).

(210) KS/M/ 2017/321
(220) 17/03/2017
(731) “1KL ENTERTAIMENT” SH.P.K.
Rexhep Krasniqi, K.5 Kati 9 Nr.5
Prishtine, KS

(540) Unë jam Top Model

(511) 41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore;
Aktivitete argëtuese; Konkurse të bukurisë (Organizimi); Organizimi i konkurseve të
bukurisë; Programe në radio dhe television (prodhimi).

(210) KS/M/ 2017/323
(220) 17/03/2017
(731) International Tobacco Plc
122-126 Tooley Street, London SE1 2TU,
UK
(591) E kalter dhe e bardhe
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 32 Pije joalkolike, duke përfshirë pije freskuese, pije energjike, pije prej hirrës dhe
pije izotonike (hiper dhe hipotonike) pije (për përdorim dhe / ose siç kërkohet nga
atletët);birrë, birrë malti, birrë gruri, birrë e errët, birrë tjeter, birrë e fortë dhe e çelët;pije jo
alkoolike nga malti;ujë mineral dhe ujërat e gazuar;pije frutash dhe lëngje frutash;shurupe,
esenca dhe preparate të tjera për të bërë pije si dhe tableta shkumezuese (sherbet) dhe
pluhurat për pije dhe kokteje joalkoolike.
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(210) KS/M/ 2017/325
(220) 17/03/2017
(731) Abdurrahim Hasani, Rr. “Dervish
Hima” Kalabria, 10000, Prishtinë, KS
(591) E arit, e bardhe, e zezë

(540)

(511) 24 Tekstil dhe produkte nga tekstili, të përfshira në klasat tjera; mbulesa shtrati;
mbulesa tavoline.
25 Rroba, këpucë, kapele; krevatë, kordele.
35 Kontabilitet; këshillë-dhënië për konsumatorë; aranzhimin e abonimeve për sherbimet
të telekomunikimit për të tjerët;postimi i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrimi i të mirave; ekspozita për qëllime reklamimi të biznesit; hotelieri; agjensione
eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim të personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; marketing.

(210) KS/M/ 2017/326
(220) 17/03/2017
(731) Abdurrahim Hasani Rr. “Dervish
Hima” Kalabria, 10000, Prishtinë, KS
(591) E arit, e bardhe, e zezë, kalter e
mbyllur

(540)

(511) 24 Tekstil dhe produkte nga tekstili, të përfshira në klasat tjera; mbulesa shtrati;
mbulesa tavoline.
25 Rroba, këpucë, kapele; krevatë, kordele.
35 Kontabilitet; këshillë-dhënië për konsumatorë; aranzhimin e abonimeve për sherbimet
të telekomunikimit për të tjerët; postimi i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrimi i të mirave; ekspozita për qëllime reklamimi të biznesit; hotelieri; agjensione
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eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim të personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; marketing.
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