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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 

China / Kina         CN 
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Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 

Hungary / Hungaria        HU 
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Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 
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Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 

Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 
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Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(111)  23988 

(151)  10/12/2018 

(181)  02/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1904 

(732)  Syntex Pharm AG  c/o Roche 

Diagnostics International AG Forrenstrasse 2 

6343 Rotkreuz, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 

 
 

(540)  CELLCEPT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike, veterinare dhe sanitare; substancat dietike për përdorim 

në mjeksi, ushim për foshnjet; leokoplastet; materialet per lidhje; materiale për dhëmbë dhe 

dylle dentare; dezinfektues, produkte për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; herbicide   

 

 

 

(111)  23953 

(151)  03/12/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3877 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

ARTEIXO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BERSHKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese me dritë apo mekanikisht, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese;aparate dhe instrumente për 

incizimin, transmetimin dhe reprodukcionin e zërit ose imazheve;incizues magnetic i të 

dhënave, disqe për incizimin e zërit;regjistrues i të hollave;makina llogaritëse, pajisje dhe 

kompjuterë për procesimin e të dhënave;aparate për shuarjen e zjarrit.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material të 

cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, mallra të argjendarëve, gurë të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.   

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

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

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

shalëbërës dhe saraç.   

35   Shërbime të reklamimit dhe biznesit të përfshirë në këtë klasë; operimet e bizneseve 

apo asistencë në menaxhim, studime ekonomike dhe të tregut si dhe analiza, ndërmarrje e 

studimeve të kompanisë dhe studimeve të menaxhimeve të biznesit, dhe organizimin e 

biznesit, mendimeve të ekspertëve lidhur me performancën, përshkrimin, transkriptimin, 
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përgatitjen, përpilimin apo sistematizimin e komunikimeve të shkruara apo incizimeve; 

planifikim, testim, menaxhim, inspektim, vëzhgim, informim dhe mendime të ekspertëve 

lidhur me kompanitë dhe bizneset, auditimin financiar, shërbimet operacionale dhe të 

eksportit; shërbime të përfaqësimit dhe ekskluzivitetit.    

 

 

(111)  23956 

(151)  03/12/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3916 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Terezë", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BERSHKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje të gatshme për femra, meshkuj dhe fëmijë, këpucë (përpos këpucëve 

ortopedike) dhe mbulesa për kokë.    

 

 

(111)  23955 

(151)  03/12/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3925 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida. de la 

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Terezë", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BERSHKA 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.  

   

 

(111)  23984 

(151)  07/12/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4187 

(300)  853419  28/10/2004  OH 

(732)  TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov 

d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

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

(540)  TEKASIL 
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 1   Kimikate të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, ashtu sikurse në bujqësi, 

pemëtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara; plastika të papërpunuara; plehra; 

preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca tanine; adezivë të përdorur në industri, 

posaçërisht aditiv kimik për beton, aditiv kimik për shpim të baltës, ngjitës për beton, 

rrëshira të papërpunuara akrile, baza (produkte kimike), kimikate për gjallërim të ngjyrave 

për qëllime industriale, preparate biologjike të ndryshme nga ata për përdorim në mjekësi 

dhe veterinari, celulozë, aditiv detergjentesh për beton, zbërthim të plastikës, kimikate për 

çngjyrosje-smalt, emulsinues, eter, media të filtruara (produkte kimike), luten (ngjitës) 

ndryshe nga ata për qëllime shtëpiake ose zyre, preparate kimike për përpunim të ngjyrave, 

produkte kimike për përgatitjen e ngjitëseve dhe bashkuesve të paketimeve, kimikate për 

ajrosje të betonit, kimikate për ndarje të vajrave, preparate kimike për shkrirje, preparate 

kimike për saldim, preparate kimike për ngjitje, preparate kimike për bashkim të 

paketimeve, komponente keramike për skorie (granulateve dhe pluhurit), acide, 

komponentë kimik për mbrojtje nga acidet, ngjitës akril për qëllime industriale dhe 

konstruksioni, ngjitëse të bëra me poliuretan për qëllime industriale dhe qëllime 

konstruksioni, goma (adezivë) ndryshe nga ata për qëllime zyre ose shtëpiake, preparate për 

kallajisje, produkte për ngjitje, aditivë për bashkues, acide salicylik, silikon, silikate, 

silikone, rrëshira sintetike të papërpunuara, kripëra (produkte kimike), preparate dehidruese 

për qëllime industriale, çimento prezervativ (pos ngjyrave dhe vajrave), prezervativ muri 

(pos ngjyrave dhe vajrave), preparate për çngjitje, preparate zbardhues për qëllime 

industriale , preparate jo-ujë lëshuese çimentoje (pos ngjyrave), produkte për muratori 

kundër lagështisë (pos ngjyrave), ngjitje që ndihmon bashkëshkrirjen e dy metaleve, saldim 

që ndihmon bashkë shkrirjen e dy metaleve, shpim të baltës, produkte për mbrojtje të 

betonit pos ngjyrave dhe vajrave.   

2   Ngjyra; vernik; llakra; mbrojtes kundër ndryshkut; mbrojtës kundër kalbjes të drurit; 

ngjyruese; fiksues; rrëshira të papërpunuara.   

4   Produkte lubrifikante.   

17   Kauçuk, gutaperka, gomë, azbest, mika dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve dhe 

të cilët nuk janë përfshirë në klasat tjera, produkte të bëra nga plastika gjysmë e përpunuar, 

paketim, materiale bllokuese dhe izoluese, posaçërisht shajak azbesti, rrëshira akrile, gypa 

rondele, fill elastik për përdorim jo tekstil, materiale filtruese (shkuma ose plastika gjysmë 

të përpunuara), substanca për izolim në ndërtimtari kundër lagështisë, materiale izoluese, 

izolues, ngjyra izoluese, vernik izolues, shajak izolues, stuko, stuko për bërjen e glazurave 

izoluese për prevencë nga radiacioni i nxehtësisë të bëra nga polisulfidi, shirita vetë ngjitëse 

të ndryshëm nga ata të zyrave, gomë sintetike, rrëshira sintetike (produkte gjysmë të 

përpunuara), gypa bashkues (jo metalik), qelq fibrozë për izolim, materiale jo përçuese për 

ruajtjen e nxehtësisë, bashkues, rrëshira bashkuese, ngjitës akril për bashkim, rrëshira 

bashkuese të bëra nga silikoni, rrëshira bashkuese të bëra nga poliuretani, materiale për 

paketim, materiale për bllokim, gomë izoluese, prodhime fibroze qelqi për izolim, paketime 

jo ujë lëshuese; shkumë poliuretani.   

19   Materiale ndërtimi jo metalike, posaçërisht llaç azbesti, çimento azbesti, beton, 

elemente ndërtimi të betonit, bitume, çimento, materiale konstruksioni jo metalike, karton 

për ndërtimtari, shirita katrani (ndërtimtarie), dritare jo metalike, shkumës i pa përpunuar, 

xham dritareje (qelq ndërtimtarie), fletë qelqi (qelq dritareje) për ndërtimtari, qelq izolues 
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(për ndërtimtari), qelq me ngjyra dritareje, çimento për përdorim në industrinë 

metalurgjike.   

 

 

 

(111)  24083 

(151)  24/12/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4570 

(732)  INVISTA Technologies S.à.r.l. 

Kreuzackerstrstrasse 9, CH-9000, St. Gallen, 

CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Terezë", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  LYCRA 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë;pastë dhëmbësh.”   

22   “Fije tekstili dhe fibra perimesh për përdorim në tekstil”   

23   “Fije dhe penjë për përdorim në tekstil.”   

24   “Pëlhura.”   

25   “Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë.”   

 

 

(111)  24084 

(151)  24/12/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4577 

(732)  INVISTA Technologies S.à.r.l. 

Kreuzackerstrstrasse 9, CH-9000, St. Gallen, 

CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë;pastë dhëmbësh.”   

22   “Fije tekstili dhe fibra perimesh për përdorim në tekstil”   

23   Fije dhe penjë për përdorim në tekstil.”   

24   “Pëlhura.”   

25   “Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë.”   
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(111)  23965 

(151)  04/12/2018 

(181)  10/07/2019 

(210)  KS/M/ 2008/5283 

(732)  Reckitt Benckiser Inc., 39 Interpace 

Parkway, Parsippany, NJ 07054, , US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike;preparate për kollitje dhe ftohje;preparate 

për tretman te rrugëve respiratore dhe sëmundjeve te mushkërive;espektorante (preparate te 

cilat nxisin nxjerrjen e pështymës dhe lehtësimin e kollitjes) dekongestate.   

 

 

 

(111)  23951 

(151)  03/12/2018 

(181)  07/09/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7230 

(732)  KEBA Gesellschat m.b.H. Dürnburg 

63 A-4100 Ottensheim, AT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  KEBA BANKAUTOMATION 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Objekte, pajisje apo makineri me pajisjet të kotrollit elektrik apo elektronik, për 

industrinë e drurit, industrinë metlurgjike dhe maqinat e shtypjes.   

9   Pajisjet dhe instrumentet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet per 

gjeodezi, peshë, matje, sinjalizim, shënim, dhe kontroll; aparate automatike për shpëtim dhe 

mësim duke futur një monedhë ose token; makinat folëse, makinat për kalkulim, instalimet 

e rrymës elektrike me tension të lartë, pajisjet dhe kontrollet elektrike dhe elektronike, 

përfshirë pajisjet transportuese, ndërtimi i makinave për industri të drurit, kornizave të 

sharrave, për industri metalurgjike, për banka dhe për ndërtimin e pajisjeve, sistemeve 

elektrike dhe elektronike të kontrollit, administrim dhe siguri, përfshirë pajisjet për 

kasaforta të klientëve për numërimin dhe prodhimin e parave dhe makinat për pajisje 

alarmuese; ndërrim parash për valutë të njëjtë dhe/ose valuta të ndryshme, shitje të 

makinave me monedha, pajisjet dhe/ose makinat për regjistrimin e sigurimit të jetës dhe/ose 
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sigurimit të të mriave materiale, të gjitha pajisjet dhe makinat e lartpërmendura që 

funksionojnë me futjen e monedhës ose tokenit, kalkulatorët, kompjuterët, kartelat e 

shpuara elektrike për njehsim, makinat për kopjim, kompjuterët, monitorët, terminalet, 

mikroprocesorët video digjital me platformë rrotulluese, qarqet e integruara për fikje, VCR, 

pajiset për CD player, hard disqet, disqet optike, pllakat me qark të integruar magneto-

optik, pajisjet e radarit, sistemet e alarmit të zjarrit, sistemet automatike për monitorimin e 

treneve; pajisjet telefonike për transmetimin e kanaleve frekuentuese; sistemet e autobusëve 

me pajisjet për komunikimin e të dhënave, teleprinterët, diodat, printerët elektronik, paratë 

elektronike, sistemet elektronike për tekste, tranzistorët, mikroskopët elektronik, instalimet 

sinjalizuese për rrugë, pajisjet monitoruese për parking, qarqet e integruara hibride dhe 

qarqet e integruara për filmat hibrid; zmadhuesit e kontrolluar nga sistemet e silikonit, 

grafiket kompjuterike, pllakat përçuese, fije qelqi për sistemet e transmetimit, radiot 

mobile, makinat autopërgjegjëse, modemet, antenat satelitore, invertorët, faks makinat, 

CPU elektrik ose elektronik për alarm dhe/ose siguri për kontrollimin dhe/ose menaxhimin 

dhe/ose monitorimin e pajisjeve të prodhimit dhe pajisjeve CAD / CAM dhe/ose CIM dhe 

instrumentet matëse me përdorimin e kamerave me rreze X dhe/ose televizion dhe/ose 

dioda; aparatet matëse me një seri të diodave që emetojnë dhe pranojnë dritë për 

përcaktimin e diametrit dhe/ose përkuljen dhe/ose gjatësinë e trungjeve të drurit ose gypave 

ose blloqeve ose produkteve tjera, aparatet dhe instrumentet për monitorimin, kontrollin 

dhe/ose kontrollin për injektimin e makinave për kallëpe, instalimet për distribuimin e 

pompave të ujit dhe sistemet për distribuimin e ujit si dhe monitorët (hidroforet e ujit, uji, 

shkuma) ose për shkallë në kamionët e zjarrfikësve dhe/ose ushtarak dhe/ose tokës; lojërat 

e lidhura me pajisjet televizive, softuerë.   

42   Konsultimet dhe planifikimet në zhvillimin dhe lëhtësirave në prodhim,pajisjet dhe 

kontrollimet industriale, elektrike dhe elektronike, përfshirë në lidhje me sistemet 

elektronike për teknikat e transportit për ndërtimin e makinave për industrinë e drurit, 

prerjes, për industrine metalurgjike, për banka dhe për ndërtimin e pjesëve dhe pajisjeve 

kirurgjike, medivcinale, dentare dhe asistencë veterinarike në zhvillimin dhe prodhimin e 

sistemeve të tilla elektronike industriale, makineritë dhe pajisjet e kontrollit elektronik, 

kryesisht në lidhje me sistemet elektronike për manipulimet mekanike dhe shpërndarjen 

mekanike, për ndërtimin e maqinave për industrinë e drurit për ndërtimin e mullinjëve, 

industria e hekurit dhe celikut si dhe bankave, softver i zhvillimit. 

   

 

 

 

(111)  24353 

(151)  31/01/2019 

(181)  29/01/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8270 

(732)  Biskot Biskuvi Gida Sanayi ve Ticaret 

A.S. Eregli Yolu Uzeri, Organize Sanayi 

Bolgesi, Karaman, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C., 

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

 
 

(540)  KARSA MINUET 
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(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa;tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (mëlmesat);erëyat;akulli e posacerisht 

cokolladat, biskuitet, keksat.   

 

 

 

(111)  24212 

(151)  16/01/2019 

(181)  14/08/2023 

(210)  KS/M/ 2010/620 

(591)  E zezë, e gjelbër dhe e bardhë 

(732)  Kompania e sigurimit të Jetes 

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

nr. 33, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

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

konsultime rreth sigurimeve, marrja ne sigurimin e jetes.   

 

 

 

(111)  24209 

(151)  15/01/2019 

(181)  14/08/2023 

(210)  KS/M/ 2010/621 

(732)  "ILLYRIA HOSPITAL" sh.p.k Sheshi 

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

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

8. Prishtine , Republika e Kosoves. 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  24210 

(151)  16/01/2019 

(181)  17/05/2028 

(210)  KS/M/ 2010/622 

(591)  E zezë, e gjelbër dhe e bardhë 

(732)  Kompania e sigurimit të Jetes 

"ILLYRIA HOSPITAL" sh.a. Sheshi "Nëna 

Terez" nr.33, 10000 Prishtinë, KS 

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

8, Prishtine, Republika e Kosoves 

(540)  
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(511) 36   Sigurim i aksidenteve, përfshirëlëndimet induatriale dhe sëmundjet e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

(111)  24077 

(151)  19/12/2018 

(181)  24/12/2020 

(210)  KS/M/ 2010/1213 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

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

Grubba, 3300, Jaraguá do Sul, Santa 

Catarina, BR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dhe hidrogjenerator; njesi me frekuenca variable   
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(111)  24452 

(151)  15/02/2019 

(181)  01/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/583 

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

20000 Prizren, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

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

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

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

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

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

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

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

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

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

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

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

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

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

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

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

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

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

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 

   

 

 
 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

19 

 

(111)  24450 

(151)  15/02/2019 

(181)  01/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/584 

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

20000 Prizren, KS 

 
 

(540)  ''NJERIUT NUK I JEPET RASTI I 

DYTË QË TË BËJË PËRSHTYPJEN E 

PARË 

 
 

     

 
 

 

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

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

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

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

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

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

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

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

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

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

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

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

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

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

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

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

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

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

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

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

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 

   

 

(111)  24448 

(151)  15/02/2019 

(181)  01/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/585 

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

20000 Prizren, KS 

 

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

CHANCE TO MAKE THE FIRST 

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

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

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

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

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

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

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

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

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

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

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

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

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

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

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

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

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

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

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

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

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 

   

 

(111)  24099 

(151)  26/12/2018 

(181)  22/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/668 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71 

000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 3   Preparate për zbardhim dhe mjete tjera për larje të rrobave preparate për pastrim, 

palosje, largim të yndyrërave dhe gërryerje, sapuna, produkte parfumerie, vajra eterik; 

produkte kozmetike, losiona për flokë; produkte për pastrimin e dhëmbëve.   

5   Produkte faramaceutike dhe veterinere; produkte higjienike për përdorim në mjekësi; 

sende dijetike për përdorim medicinal, ushqim për bebe, fllasterë, material për plombim të 

dhëmbëve dhe për gjurmë të dhëmbëve, mjete dezinfektuese, produkte për shkatërrim të 

shkatërruesve anomal, fungicide, herbicide.   

 

 

(111)  24499 

(151)  27/02/2019 

(181)  25/01/2022 

(210)  KS/M/ 2012/68 

(526)  Kosova, Foods 

(732)  Meridian Corporation L.L.C. 

Bulevardi Bill Clinton, Zona Industriale 

pn,10000 Prishtinë, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)  Kosova Foods 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, mish pule; Ekstrakte të mishit;  Pemë dhe perime të prezervuara, të 

ngrira, të ziera; Xhel, xhem, komplot; Vezë; Qumsht dhe produkte të qumështit; Vajra dhe 

yndyra për ushqim.    

30   Kafe, çaj, kafe artificiale dhe e kokos; Oriz; Tapiokë dhe miell palme; Miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, Bukë, Ëmbëlsira dhe ëmbëlsirat, akujë, sheqer, mjaltë, 

melasë, maja, bukë-pluhur, kripë, mustardë, uthull, sose (kondimente); Erëza; Akull   

31   Kokrra dhe produkte të bujqësisë, hortikulturës, dhe pylltarisë që nuk janë të përfshira 

në klasat tjera; Kafshë të gjalla; Pemë dhe perime të freskëta; Farëra; Lule dhe mbjellje 

natyrore; Ushqime për kafshë.       

32   Birra   

33   Pije alkoolike   

34   Duhan   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve    

 

 

(111)  24076 

(151)  19/12/2018 

(181)  05/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/350 

(300)  010316644  05/10/2011  OH 

(732)  Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

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

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

(540)  AutoNomic 
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Prishtinë 

 
 

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

ngjashme të cilat përfshihen në klasën 12   

 

 

(111)  24159 

(151)  10/01/2019 

(181)  05/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/351 

(300)  010316677  05/10/2011  OH 

(732)  Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  DualNomic 

 
 

     

 
 

 

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

ngjashme të cilat përfshihen në klasën 12   

 

 

 

(111)  24095 

(151)  26/12/2018 

(181)  17/07/2023 

(210)  KS/M/ 2012/378 

(300)  302011067997.5  15/12/2011  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35  74172 Neckarsulm , DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

cilat janë në lidhje me telekomunikacionin; dërgues për sinjale elektrike; smart kartela (me 
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çark të instaluar të integruar), pri-paid kartela për telefona mobil, kartela për procedurat të 

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

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

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

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

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

DVD; kartela memorike dhe  USB; SD kartela (kartela digjitale memorike sigurie); aparate 

dhe instrumente elektrike dhe elektronike; aparate për xhirim, bartje dhe reprodukim i zërit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zëruesit, sfera rrutulluese; paisje për mbrojtjen e paisjeve elektrike; alarme; drejtues nga 
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largësia; stacione kohore; kabllo; aparate për transmetim nga largësia; makina automatike 

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

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

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

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

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

kompjuterët, dhe paisjet kompjuterike, softuer kompjuterik, elektrik, elektronik, bartesi i 

zërit, bartesi i të dhënave , CD-e të inçizuara, DVD-e xhiruara, aparate multimediale, paisje 

multimediale, aparate telekomunikative, zgjedhje të produkteve të lartëpermendura për 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sigurimi me informacione afariste dhe konsultimi me konsumatorë; sigurimi i 

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

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

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

të urdhëresave administrative; përpunimi dhe përgaditja e çmimeve dhe informacioneve 

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

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

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

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

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

dhe/ose skema të shpërblimeve; zbatimi i lotarive dhe/ose garimit, si iniciativa reklamuese; 
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mundesimi i bonusit dhe/ose shpërblimit, si formë e besueshmerisë të konsumatorit me 

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

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

shërbimet e përkrahjes përmes linjave përbrenda kornizes të përpunimit administrativ të 

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

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

punës call-center; pajisje huazimi dhe lizing për dyqane, të përfshira në klasen 35, kryesisht 

huazimi me lizing i makinave dhe paisjeve për zyre, makinave shitëse automatike, arka 

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

kryesisht shërbimet e sekretarisë.   

38   shërbimet telekomunikuese; shërbimet e telekomunikimit mobil; shërbimet e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transmetimit elektronik; shërbimet e porosive në rrjet; publikimi elektronik 

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

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

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

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

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

telekomunikuese  dhe instalime; shërbimet e agjencioneve gazetareske, kryesisht krahasimi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

komunikativ; huazimi dhe lizing përmbajtja për dyqane, të përfshira në klasen 38, kryesisht 
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aparate dhe instalime telekomunikative, paisje për telekomunikim, aparate për dërgimin e 

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

aparate radio dhe televizive.    

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

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

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

teknik në fushen e teknologjisë informative; shërbimet e programimit kompjuterik; 

programimi i aparateve dhe paisjeve për përpunimin e të dhënave; ripërtërirja e bazës 

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

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

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

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

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

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

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

telekomunikimit; shërbime të monitorimit teknologjik të sistemeve të rrjeteve të 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

(111)  24097 

(151)  26/12/2018 

(181)  05/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/122 

(732)  ŠKODA AUTO a.s. Tř. Václava 

Klementa 869,  293 60 Mladá Boleslav, CZ 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  Škoda Polar  

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila (sikurse automjete udhëtarësh, kamionë, rimorkio, furgonë, rimorkio 

ngarkues dhe kamionë) dhe pjesë për ta, të gjitha të përfshira në klasën 12.   

 

 

 

(111)  24301 

(151)  28/01/2019 

(181)  15/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/160 

(591)  Ngjyrë e verdhë 

(540)   
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(732)  APATINSKA PIVARA DOO  Trg 

Oslobođenja 5, 25260 Apatin, RS 

(740)  Avokat  Albert Islami Bulevardi i 

Deshmoreve 58 a,nr.4 10000 Prishtine 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë dhe pije tjera joalkoholike   

 

 

 

(111)  24133 

(151)  03/01/2019 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/166 

(526)  444 

(591)  E kuqe, e verdhe e zeze 

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale;mielli dhe produktet 

e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për 

pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    Erëzat,akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla;pemët dhe perimet e freskëta;farat,bimët dhe lulet 

natyrore;ushqimet për kafshë;malta.   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 

amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 
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kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për 

pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për 

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 

kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të 

shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për 

palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat 

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera.   

 

 

 

(111)  24139 

(151)  03/01/2019 

(181)  06/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/168 

(526)  444 

(540)   
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(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale;mielli dhe produktet 

e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për 

pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    Erëzat,akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera;kafshët e gjalla;pemët dhe perimet e freskëta;farat,bimët dhe lulet 

natyrore;ushqimet për kafshë;malta.   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të 

hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve 

për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për 

dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike 

dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit 

dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev 

pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës 

dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura 

,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve 

per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në 

amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne 

amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve 

sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për 

kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave 

ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për 

pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për 

ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për 

ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në 

kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites 

me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 
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recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve 

elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim, 

veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për 

ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për 

kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të 

shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për 

palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat 

për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave 

shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë 

të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të 

planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim  

kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në 

menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit 

dhe shërbime për ndermarrje tjera   

 

 

 

(111)  24110 

(151)  27/12/2018 

(181)  27/05/2025 

(210)  KS/M/ 2015/425 

(591)  E katërt (ngjyrë qielli), e bardhë dhe e 

zezë  

(732)  N.P.T. “EDONA”   Rr. Isa Boletini, 

p.nr. Vushtrri , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; 

kripë; mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.    

31   Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake   
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(111)  24436 

(151)  13/02/2019 

(181)  24/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/692 

(591)  E zezë, e kuqe, e hirt  

(732)  AUTOPASION SH.P.K. Zona 

Industriale, Prishtine – Fushe Kosove, km.1, 

KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet e përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; resins papërpunuara artificiale, plastike të papërpunuara; manures; 

Zjarri shuarjen kompozime; kalitje dhe bashkim përgatitjet; substanca kimike për ruajtjen e 

produkteve ushqimore; rrezitje substanca; ngjitëse të përdorura në industry   

2   Shkencore, detare, Topografi, fotografike, kinematografike, optike, peshon, matjen, 

duke sinjalizuar, duke kontrolluar (mbikëqyrje), jeta-kursimit dhe aparatit mësimdhënies 

dhe instrumentet; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimi, transformuar, akumulojnë, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparat për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; transportuesit magnetike të dhënave, regjistrimin disqe; 

kompakt disqe, DVD dhe media të tjera regjistrimi dixhital; mekanizmat për aparatet 

automatik; regjistrat para, makina llogaritëse, pajisje të përpunimit, kompjutera; 

programeve kompjuterike; zjarr-fikje aparatet   

3   Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin avull, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  24235 

(151)  18/01/2019 

(181)  04/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/724 

(732)  Mehmedali Hyseni  Epiri 11, Shipol , 

Mitrovicë, KS 

(740)  Mehmedali Hyseni  Epiri 11, Shipol , 

Mitrovicë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral natyror), 

ose cilatdo mallrat ë përbëra nga këto materilae që nuk janë përfishirë në klasat tjera;lëndët 

plastike në formë të shtrydhur për përdorim industrial;materialet për ambalazhim, mbushje 

dhe izolim;gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali;izolim ndërtesashnga 

lagështia;materiale izoluese   

35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre   
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39   Transporti;amabalazhimi dhe deponimi i mallrave;menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  24234 

(151)  18/01/2019 

(181)  04/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/725 

(732)  Mehmedali Hyseni Epiri 11, Shipol, 

Mitrovicë, KS 

(740)  Mehmedali Hyseni Epiri 11, Shipol, 

Mitrovicë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet përt mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit;njyrosësit;lëndët brejtëse;rrëshirat e papërpunuara natyrore;metalet në formë petash 

dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral natyror), ose 

cilatdo mallrat ë përbëra nga këto materilae që nuk janë përfishirë në klasat tjera;lëndët 

plastike në formë të shtrydhur për përdorim industrial;materialet për ambalazhim, mbushje 

dhe izolim;gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali;izolim ndërtesashnga 

lagështia;Materiale izoluese.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre   

 

 

(111)  24112 

(151)  27/12/2018 

(181)  29/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/928 

(732)  Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 1-

chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315, JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  BİZİM MUTFAK 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Supa/çorba (leng mishi), pregatitje per të bërë supa, koncentriime të supave/ 

koncentrime të çorbave, supa, pregatitje për të bërë supa, pregatitje për supa perimesh.   

30   Makarona, pasta/ pasta ushqyese të miellzuara, dezerte të pluhrosura, keçap (sosë), 

majonez.   
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(111)  24156 
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(511) 3   Ngjitës për ngjitjen e flokëve artificial, gurë zbutës, përgatesa për bluarje, 

përgatesa për mprehje, gurë rrues [astringjentë], vaj bajamesh, sapun bajamesh, qelibar 

[parfume], zmalt kolle për qëllime të pastrimit, kollë për qëllime të pastrimit të 

veshmbathjes, kollë për pastrim të veshmbathjes, të kuq për lustrim, të kuq të ornamenteve, 

sapun, sapun për ndriçimin e tekstilit, pluhur i kaltër për pastrimin e veshmbathjes, esencë 

badiane, përgatesa kozmetike për dush, sapun për rruarje, buzëkuq, shtupa pambuku për 

qëllime kozmetike, shufra pambuku për qëllime kozmetike, maska bukurie, vaj bergamoti, 

zbardhje, krem për zbardhjen e lëkurës, krem për zbardhjen e lëkurës, përgatesa për 

zbardhimin e artikujve të lëkurës, kripëra për zbardhim, soda për zbardhim, zbardhues për 

veshmbathje, përgatesa për zbardhimin e veshmbathjes, zmalt për veshmbathje, dru 

aromatizues, lëngje për pastrimin e gojës që nuk janë për qëllime mjekësore, llak për thonj, 

lustrues për thonj, përgatesa për grim, losione për flokë, karbide të metalit [gërryes], silikon 

karbid [gërryes], vajra esencial nga druri i cedrit, hi vullkanik për pastrim, krem për këpucë, 

ngjyra për flokë, ngjyrime për flokë, përgatesa për dredhjen e flokëve, përgatesa për 

dredhjen e flokëve, qerpikë artificial, përgatesa kozmetike për qerpikë të syve, përgatesa 

për lustrim, përgatesa për shkëlqim, dyllë për këpuca, shkëlqyes për mobile dhe dysheme, 

përgatesa për ndriçim [shkëlqim], dyllë të këpucarëve, dyllë të këpucarëve, dyllë për 

veshmbathje, dyllë për mustaqe, dyllë për mustaqe, dyllë për parket dyshemeje, dyllë për 

dysheme, dyllë për shkëlqim, dyllë të rrobaqepësve, vajrat esencial nga limoni, ujë kolonje, 

ngjyrues për qëllime tualeti, prezervativë të artikujve nga lëkura [shkëlqyes], prezervativë 

për lëkurë [shkëlqyes], korundum [gërryes], kozmetikë për kafshë, pako kozmetike, 

kozmetika, lesh pambuku për qëllime kozmetike, shkumës për pastrim, largues të njollave, 

lapsa kozmetik, krem shkëlqyes, krem kozmetik, soda për pastrim, pelte për rripa për 

rruarje, kremë për lëkurë, dyllë për lëkurë, deterxhentë përveç të atyre për përdorim në 

prodhimin e operacioneve dhe për qëllime mjekësore, solucionet për fërkim, largues të 

dhjamit përveç të atyre për përdorim në proceset e prodhimit, përgatesa për largimin e 

grimit, dentrificet, sapun dezinfektues, përgatesa për largimin gurëzave për qëllime 

amvisërie, diamantin [gërryes], përgatesa antistatike për qëllime amvisërie, letër smerili, 

përgatesa për largimin e llakut, përlhurë smerili, përgatesa për largimin e ngjyrave, 

përgatesa për largimin e ngjyrave, përgatesa për largimin e llakut, uji Javelle, kalium 

hipoklorid, ujë livandoje, ujë aromatizues, ujë tualeti, quillaia bark për pastrim, smeril, 

temjan, përgatesa për depilim, depilues, dyllë për depilim, përgatesa për qullosjen e 

veshmbathjes, përgatesa për qullosjen e veshmbathjes, esencat etereale, vajra etereale, 

ekstrakte të luleve [parfume], grim, përgatesa për pastrim, baza për parfume lulesh, 
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përgatesa për tymosje [parfume], aromatizues tortash [vajra esenciale], aromatizues tortash 

[vajra esenciale], vaji gaulteria, xhelatinë të petroleumit për qëllime kozmetike, geraniol, 

dhjama për qëllime kozmetike, hidrogjen peroksid për qëllime kozmetike, heliotropin, vajra 

për qëllime kozmetike, vaj jasemini, vaj livandoje, vajra për qëllime të pastrimit, vajra për 

parfume dhe aromatizues, vaj i trëndafilave, vajra për qëllime tualeti, jonone [parfumeri], 

losione për qëllime kozmetike, qumësht pastrues për qëllime tualeti, përgatesa për 

veshmbathje, tualete, lëngje për pastrimin e parafangos, lëngje për pastrimin e parafangos, 

përgatesa për zbutje [kolla], esencë mente [vaj esencial], mentë për parfumeri, sapun për 

mjekim, kozmetikë për vetulla, misk [parfumeri], neutralizues për dredha të përhershme, 

shampona, parfume, thonj artificial, përgatesa për kujdesin e thonjve, përgatesa për 

pastrimin e tapetave, letër shkëlqyese, letër zmerili, letër qelqi, parfumeri, përgatesa 

kozmetike për kujdesin e lëkurës, sapun për djersitjen e shputave, gurë shkëlqyes, gur 

shtufe, pomada për qëllime kozmetike, pluhur për grim, përgatesa për rruajtje, sapun 

deodorant, qese për lino parfumuese, safrol, masa nga sapuni i tualetit, masa nga sapuni, 

sodë kaustike, lapsë për vetulla, pluhur talku për përdorim tualeti, ngjyra kozmetike, 

turpentin për largimin e dhjamit, vaj turpentine për largimin e dhjamit, terpene [vajra 

esenciale], letër zmerile, pëlhurë gërryese, pëlhurë qelqi, antiperspirantë [tualete], sapun 

antiperspirant, gurë tripoli për shkëlqim, gërryess, letër gërryese, amoniak [alkali i 

paqëndrueshëm] [detergjent], alkali i paqëndrueshëm [amoniak] [detergjent], gurë alumi 

[gërryes], qumësht bajamesh për qëllime kozmetike, përgatesa për largimin e ndryshkut, 

përgatesa për rrezitje [kozmetikë], aromatizues [vajra esenciale], aromatizues për pije [vajra 

esenciale], aromatizues për pije [vajra esenciale], kemikale për ndriçimin e ngjyrave- 

[ngjyrave-] për qëllime amvisërie [veshmbathje], kemikale për ndriçimin e ngjyrave për 

qëllime amvisërie [veshmbathje], kemikale për ndriçimin e ngjyrave për qëllime amvisërie 

[veshmbathje], kripëra për dush, jo për qëllime mjekësore, ngjyra për mjekër, përgatesa 

kozmetike për qëllime të dobësimit, ngjitës për ngjitjen e qerpikëve artificial, përgatesa për 

largimin e ngjyrës, deodorant për njerëzit ose për kafshët, transfer dekorativ për qëllime 

kozmetike, gërryes për qëllime kozmetike, përgatesa për zbardhim[dekolorant] për qëllime 

kozmetike, zbutës në tekstil për veshmbathje, përgatesa për pastrimin e protezave e 

dhëmbëve, përgatesa për zhbllokimin e gypave të kanalizimit, shampona për kafshë 

shtëpiake, shamia me losione kozmetike, shkëlqyes të protezave të dhëmbëve, ngjitës për 

qëllime kozmetike, losione për rrojës, spërkatës flokësh, maskara, lule të thara dhe 

erëza[aromatizues], spërkatës për freskimin e gojës, përgatesa për tharjen e rrobave, largues 

të dyllit të dyshemeve [përgatesa për fërkim], dyllë jo rrëshqitës për dysheme, lëngje jo 

rrëshqitëse për dysheme, ajër me presion të mbyllur për qëllime të pastrimit dhe largimit të 

pluhurit, xhelatina për zbardhjen e dhëmbëve, rroba të presuara me detergjent për pastrim, 

përgatesa për shkëlqimin e gjetheve të drunjve, përgatesa për shkëlqimin e gjetheve të 

drunjve, shkopinj për temjan, agjentë tharës për makina të larjes së enëve, përgatesa për 

aromatizimin e ajrit, rripa për freskimin e ajrit, deodorant për shtazë shtëpiake, përgatesa 

për qëllime personale sanitare ose deodorant [tualet], përgatesa aloe vera për qëllime 

kozmetike, xhelatina për masazh përveç atyre për qëllime mjekësore, lustrues të buzëve, 

balsam përveç atyre për qëllime mjekësore, shampona të tharë, ngjitës artistik për thonj, 

përgatesa për rrezitje, vajra esenciale nga citroni, henna [ngjyrë kozmetike], shkëlqyes 

këpucësh, kuti për buzëkuq, përgatesa për banjë, jo për qëllime mjekësore, kondicioner 

flokësh, përgatesa për drejtimin e flokëve, peceta që përmbajnë përgatesa për largimin e 

grimit, përgatesa kolagjen për qëllime kozmetike, shirita për zbardhjen e dhëmbëve, 
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aromatizues të ushqimit [vajra esenciale], aromatizues të ushqimit [vajra esenciale], 

%%%% plus shtesa qe duhet domosdo ketu te perfshihen, grim kamuflues, enë për larje 

(tualet, enë higjienike).   

4   Dyllë blete, lëng metilues, alkool [karburant], karburant me bazë alkoolike, letra për 

ndezje, drunj për ndezje, ndezës zjarri, antracit, përgatesa jo rrëshqitëse për rripa, qirinj për 

bredhë krishtlindjesh, graso për armë [armë], përbërje për pastrimin e pluhurit, dru zjarri, 

qymyr guri [karburant], qirinj, qirinj të hollë, briketa qymyri, briketa torfe [karburant], 

blloqe torfe [karburant], briketa druri, briketa djegëse, përzierje të avulluara karburanti, 

dyllë carnauba, ceresin, qymyr, torfe [karburant], karburant, graso për mbathje, dyllë 

[material i papërpunuar], dyllë rripash, dyllë ndriçues, dyllë industrial, koks, karburant 

mineral, graso për rripa, graso për lëkurë, graso industrial, vajra për lirim nga puna 

[ndërtesa], dhjamë, përgatesa për largimin e pluhurit, graso ndriçuese, gaz për ndriçim, 

karburant për ndriçim, vaj lubrifikues, benzen, benzen eter, ligroin, fitil për qirinj, pelte 

benzeni për qëllime industriale, vaj nafte, vaj gazi, gaz për ndezje, vaj-gaz, gazolinë, grafit 

lubrifikes, vaj i katranit të qymyrit, nafta qymyri, vaj për ruajtjen e muratimit, vaj i lagësht, 

vaj peshku, i pangrënshëm, vaj i farës së sojës, përgatesa për trajtim jo-ngjitës të enëve për 

zierje, kerozin, graso lubrifikuese, fitila të llambave, linjit, lubrifikues, mazut, vaj mushti 

për industrial qëllime, nafta, vaj kocke për qëllime industriale, olein, ozocerit [ozokerite], 

parafinë, benzinë, të papërpunuar ose të përpunuar, pluhur qymyri [karburant], stearin, 

graso të leshit, lanolin, vaj luledielli për qëllime industriale, drita nate [qirinj], ksylol, 

ksylen, kompozime  për hedhjen e pluhurit, vaj tekstile, karburante, karburantit motorike, 

benzinë, benzol, naftë, vaj djegshme, aditivë jo-kimike, për lëndë djegëse motorike, 

preservativ për lëkurë [vajra dhe yndyra], vaj industrial, gazra të ngurtë [karburant], vaj 

pluhur për qëllime industriale, vaj për ruajtjen e lëkurës, lëngje për prerje, vajra për ngjyra, 

gaz prodhues, vaj motori, qirinj parfumuar, energji elektrike, etanol [lëndë djegëse], 

kallamishtet, kompozime për thithjen e pluhurit, benzinë, karburant biomasa, lëndë djegëse, 

djegshme, koka për pishtar, koka për saldim, koka për ndezje, koka ngrohëse, kunjat qitjes, 

gurë çakmaku, startues magnezi, startues magnezi për zjarr, shkopinj magnezi.   

5   Gërryes dental, aconitin, ngjitës për proteza të dhëmbëve, përgatesa për pastrimin e ajrit, 

artikuj ushqimor albumin për qëllime mjekësore, përgatesa albumine për qëllime 

mjekësore, alkool medicinal, aldehide për qëllime farmaceutike, aliazhe të metaleve të 

çmuara për qëllime dentare, amalgame dentare, amidon për qëllime dietetike ose 

farmaceutike, byzylyk anti-reumatik, unaza anti-reumatike, anestetik, vaj kopër për qëllime 

mjekësore, suva ngjitëse, suva ngjitëse, angostura bark për qëllime mjekësore, përgatesa 

për shkatërrimin e kafshëve helmuese, caj astmatik, balsam morthi për qëllime 

farmaceutike, përgatesa për hemorroide, përgatesa për hemorroide, përgatesa për 

shkatërrimin e kërpudhave të kalbura të thara, përgatesa për mbrojtje nga mola, përgatesa 

antiparazitike, antiseptikë, pambuk antiseptik, përgatesa anti urik, lapsa lezi, pambuk 

aseptik, letër për zënien e mizave, supa për kulturat bakteriologjike, mediume për kultura 

biologjike, mediume për kultura biologjike, përgatesa bakteriologjike për përdorim 

mjekësor dhe veterinar, helme bakteriale, përgatesa bakteriale për përdorim mjekësor dhe 

veterinar, unaza misri për shputa, përgatesa banje për qëllime mjekësore, kripëra për banjë 

me ujë mineral, banjë oksigjeni, ujë deti për banjë medicinale, përgatesa terapeutike për 

banjë, përgatesa balsamike për qëllime mjekësore, fasho për lidhje, balsame për qëllime 

mjekësore, larje për gjedhe, biocide, përgatesa bizmuti për qëllime farmaceutike, ujë 

plumbi, ujë Goulard, insekticide, qymyrguri për qëllime farmaceutike, bonbone mjekësore, 
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llaq medicinal, sediment [llaq] medicinal, llaq për banjë, byzylyk për qëllime mjekësore, 

përgatesa për trajtimin e djegieve, tableta për qëllime farmaceutike, përgatesa për kallo, 

kalomel, pluhur i kantarideve, kauçuk për qëllime dentare, sirupe për qëllime farmaceutike, 

kapsula për medicinë, përgatesa farmaceutike, fasha të lëngshme, rripa për peceta sanitare 

[peshqirë], vatë për qëllime mjekësore, garzë për qëllime mjekësore, përgatesa 

farmaceutike me bazë gëlqerore, larje qensh, ilaçe kundër insekteve për qen, përgatesa 

kimiko-farmaceutike, kloral ujor për qëllime farmaceutike, kloroform, cigaret pa duhan për 

qëllime mjekësore, çimento dentare, çimento për shputat e kafshëve, dyllë për kallëpe për 

dentistët, dyllë për kallëpe për dentistët, shkopinjë për tymosje, tabletat për tymosje, 

kokain, kollare antiparazitike për shtazët, kollirium, kompresor, përgatesa me vitamina, 

përçues kimik për elektroda elektrokardiograf, lëvore kondurango për qëllime mjekësore, 

medikamente për lehtësimin e kapsllëkut, tretësira për lente, tretësira për përdorim me 

lente, kontraceptiv kimik, substanca radiologjike kontraste për qëllime mjekësore, ilaçe 

misri, pambuk për qëllime mjekësore, përgatesa farmaceutike për trajtimin e djegies nga 

dielli, lapsa për kokëdhëmbje, lapsa kaustik, përgatesa për pezmatim të lëkurës, lapsa 

haemostatik, lapsa hemostatik, lëvore krotoni, rrëshirë, vaksina, detergjente për qëllime 

mjekësore, lëngje barishtesh për qëllime farmaceutike, material për mbushjen e dhëmbëve, 

materiale për fiksim dentar, llak dentar, mastiçet dentare, bandazh, mjekësore, prej 

porcelani për proteza të dhëmbëve, përgatitjet për të lehtësuar rritjen e dhëmbëve, 

depurativët, disinfektues për nevojat e higjienës, deodorantët, përveç për qeniet njerëzore 

ose për kafshë, përgatitjet për shkatërrimin e minjve, bukë diabetike e përshtatur për 

përdorim mjekësor, tretës për qëllime farmaceutike, digitalin, analgjesik, droga për qëllime 

mjekësore, kuti medicinale, portative, të mbushura, magnez për qëllime farmaceutike, ujë 

melissa për qëllime farmaceutike, ujëra minerale për qëllime mjekësore, kripëra të ujit 

mineral, ujë termal, lëvore për qëllime farmaceutike, eliksire [përgatitje farmaceutike], 

tretës për heqjen e leukoplastit ngjitës, përgatitjet antikriptogamike, sfungjerë shërues, 

kripëra për qëllime mjekësore, estere për qëllime farmaceutike, etere për qëllime 

farmaceutike, bandazhe kirurgjikale, eukalipol për qëllime farmaceutike, eukalipt për 

qëllime farmaceutike, amel, evakuues, miell për qëllime farmaceutike, miell misri për 

qëllime farmaceutike, miell lakteal për foshnjat,ulës temperature, kopër për qëllime 

mjekësore, infuzionet medicinale, çaj medicinal, vaj mëlçie merluci, vrasës kërpudhash, 

ilaç për qetësimin e nervave, guaiacol për qëllime farmaceutike, vermifuget, antelmintike, 

garzë për bandazhe, laksativë, xhelatinë për qëllime mjekësore, gentian për qëllime 

farmaceutike, germicid, glykerofosfat, rrëshirë për qëllime mjekësore, liri për qëllime 

farmaceutike, krizalide për qëllime farmaceutike, yndyra për qëllime mjekësore, yndyra për 

qëllime veterinare, yndyra të qumështit, preparate kimike për diagnostikimin e shtatzënisë, 

vajra medicinale, hematogjen, hematogjen, hemoglobina, hemoglobina, bimë medicinale, 

hormone për qëllime mjekësore, vaj mustardë për qëllime mjekësore, hidrastin, hidrastinin, 

pambuk absorbues, vatë absorbuese, spermë për mbarsim artificial, largues të insekteve, 

tretësirë e jodit, pepton për qëllime farmaceutike, jodoform, myshk irlandez për qëllime 

mjekësore, jalap, xinxife, mjekësore, lëng për qëllime farmaceutike, ekstrakte të duhanit 

[insekticide], qumësht fermentues për qëllime farmaceutike, pije nga qumështi i maltit për 

qëllime mjekësore, larës kafshësh, ushqim i farave të lirit për qëllime farmaceutike, 

krizalide për qëllime farmaceutike, kremra për qëllime farmaceutike, sheqer qumështi për 

qëllime farmaceutike, laktozë për qëllime farmaceutike, përgatitje për shfarimin e larvave, 

maja për qëllime farmaceutike, përgatitje për shfarimin e kërmillit, linimentet, lupulin për 
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qëllime farmaceutike, çamçakëz për qëllime mjekësore, lëvore rizofori për qëllime 

farmaceutike , brekë sanitare, kilota për menstruacione, kilota sanitare, pantallona sanitare, 

nenexhik për qëllime farmaceutike, preparatet kimike për trajtimin e mykut, malt për 

qëllime farmaceutike, herbicide, eliminues të barit të keq, përgatitje për shkatërrimin e 

bimëve helmuese, shkopinj të squfurit [Preparate dezinfikuese], pomada për qëllime 

mjekësore, tinktura për qëllime mjekësore, serume, men, pomada merkuri, substanca 

mjekësore ushqyese për mikroorganizma, kultura të mikroorganizmave për përdorim 

mjekësor ose veterinari, tableta të ëmbla për qëllime farmaceutike, tableta për qëllime 

farmaceutike, helm për minj, ngjitës për miza, ngjitës për kapjen e mizave, përgatesa për 

shkatërrimin e mizave, mustardë për qëllime farmaceutike, kremra për qëllime veterinare, 

lëvore mirobalan për qëllime farmaceutike, preparate kimike për trajtimin e grurit të 

dëmtuar [vrug], preparate kimike për trajtimin e blozës së grurit, narkotikë, kripëra për 

nuhatje, pomada për qëllime farmaceutike, opiate, opium, opodeldok, përgatitje 

opoterapeutike, përgatitjet organoterapeutike, amalgamat dentare nga ari, pektin për qëllime 

farmaceutike, tampon sanitar, tampon për menstruacione, fasha për menstruacione, vata 

sanitare, peshqir sanitar, peceta, fenol për qëllime farmaceutike, letër për leukoplast nga 

mustarda, letër për mustardë të lëngët, vrasës parazitësh, përgatitje farmaceutike për 

kujdesin e lëkurës, caj bimor për qëllime mjekësore, përgatitje farmaceutike për trajtimin e 

zbokthit, pepsin për qëllime farmaceutike, marka për qëllime farmaceutike, kuti e ndihmës 

së parë, e mbushur, fosfate për qëllime farmaceutike, preparate kimike për trajtimin e 

filokserës, ilaçe për djersitjen e këmbëve, plazma e gjakut, helmet, kripëra kaliumi për 

qëllime mjekësore, pluhur pretrumi, kuebraho për qëllime mjekësore, Kuasia për qëllime 

mjekësore, kuinkuina për qëllime mjekësore, kuinin për qëllime mjekësore, kinin për 

qëllime mjekësore, kinolin për qëllime mjekësore, substanca radioaktive për qëllime 

mjekësore , radium për qëllime mjekësore, rrënjë medicinale, rrënjët raven për qëllime 

farmaceutike, tonik [ilaçe], subnitrat bismut për qëllime farmaceutike, sarsaparilla për 

qëllime mjekësore, gjak për qëllime mjekësore, shushunja për qëllime mjekësore, skapular 

për qëllime kirurgjikale, qetësues, qetësues, Ergot për qëllime farmaceutike, ilaçe 

seroterapeutike, leukoplast nga mustarda, mustardë e lëngët, përgatitje për sterilizimin e 

dheut, bar gjumi, kripëra natriumi për qëllime mjekësore, përgatitje për sterilizim, striknin, 

përgatitje stiptike, sheqer për qëllime mjekësore, sulfonamide [ilaçe], supozitor, tartar për 

qëllime farmaceutike, terpentinë për qëllime farmaceutike, vaj e terpentinë për qëllime 

farmaceutike, timol për qëllime farmaceutike, ilaçe për djersë, letër për mbrojtje nga mola, 

letër për mbrojtje nga mola, përgatitje veterinare, kemikale për trajtimin e sëmundjes së 

hardhisë, përgatitje për shkatërrimin e parazitëve, vesicante, acetate për qëllime 

farmaceutike, acide për qëllime farmaceutike, shirita ngjitës për qëllime mjekësore, fasha 

ngjitës për qëllime mjekësore, alkaloide për qëllime mjekësore, ushqime dietetike të 

përshtatura për qëllime mjekësore, ushqim për foshnjat, acetate alumini për qëllime 

farmaceutike, qumësht i bajameve për qëllime farmaceutike, pomada për djegie nga dielli, 

kripëra vaske për qëllime mjekësore, lëngje për qëllime farmaceutike, sodë bikarbonati për 

qëllime farmaceutike, përgatitje biologjike për qëllime mjekësore, brom për qëllime 

farmaceutike, pije dietetikë të përshtatura për qëllime mjekësore, vaj kamfuri për qëllime 

mjekësore, kamfur për qëllime mjekësore, karamele për qëllime mjekësore, karbolineum 

[parasiticid], algicid, lecitin për qëllime mjekësore, gazra, për qëllime mjekësore, fasha për 

menstruacione [sanitare], pelte për qëllime farmaceutike, përgatitje mjekësore për qëllime 

të dobësimit, estere celuloze për qëllime farmaceutike, kaustikë për qëllime farmaceutike, 
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eter celulozë për qëllime farmaceutike, nënprodukte për përpunimin e drithërave për 

qëllime dietetike apo mjekësore, kremra për qen, preparate kimike për qëllime 

farmaceutike, kolodion për qëllime farmaceutike, krem tartari për qëllime farmaceutike, 

katran për qëllime farmaceutike, ilaçe për qëllime dentare, ilaçe për qëllime njerëzore, 

barna për qëllime veterinare, përgatitje diagnostikuese për qëllime mjekësore, glicerinë për 

qëllime mjekësore, pije mjekësore, fermente për qëllime farmaceutike, lulet e squfurit për 

qëllime farmaceutike, aldehid formik për qëllime farmaceutike, bimë duhani për qëllime 

mjekësore, përgatitjet e tymosjes për qëllime mjekësore, acid gal për qëllime farmaceutike, 

vazelinë për qëllime mjekësore, glukozë për qëllime mjekësore, gumigut për mjekësore 

qëllime, balsam gurjun [gurjon, gurjan] për qëllime mjekësore, ekstrakte bimore për 

qëllime farmaceutike, vaj kastori për qëllime mjekësore, peroksid hidrogjen për qëllime 

mjekësore, jod për qëllime farmaceutike, jod për qëllime farmaceutike, jod alkalin për 

qëllime farmaceutike, izotope për qëllime mjekësore, substanca dietetikë të përshtatura për 

përdorim mjekësor, peceta për lirim të pakontrolluar, pelena për lirim të pakontrolluar, 

përgatitje biologjike për qëllime veterinare, preparate kimike për qëllime mjekësore, 

preparate kimike për qëllime veterinare, reagjentë kimik për qëllime mjekësore ose 

veterinare, preparate për pastrimin e lenteve, diastazë për qëllime mjekësore, fibër diete, 

fibër diete, enzimat për qëllime mjekësore, enzimat për qëllime veterinare, përgatitje 

enzimë për qëllime mjekësore, përgatitje enzimë për qëllime veterinare, pantallona, 

absorbues, për lirim të pakontrolluar, sicative [agjent tharës] për qëllime mjekësore, indet e 

mbarsur me kremra farmaceutike, përgatitjet e elementeve gjurmë për përdorim njeriut dhe 

të kafshëve, aminoacidet për qëllime mjekësore, aminoacidet për qëllime veterinare, jastëk 

gjiri për të moshuar, druri i kedrit për përdorim si një ilaç kundër insekteve, dezinfektues 

kimik për tualet, miell peshku për qëllime farmaceutike , shtojca ushqimore minerale, lëng 

goje për qëllime mjekësore, shtojca ushqimore, çimento kockash për qëllime kirurgjike dhe 

ortopedike, temjan për largimin e insekteve, acaricidet, antibiotikët, shtypës të oreksit për 

qëllime mjekësore, përgatitjet bronkodiluese, vatë bunion, lëkurë urithi për qëllime 

mjekësore, substanca të lëngshme vaginale, përgatitjet mjekësore për rritjen e flokëve, 

steroid, ndihmesa për qëllime mjekësore, implantet kirurgjikale përbërë nga inde të gjalla, 

fasha për sy për qëllime mjekësore, oksigjen për qëllime mjekësore, deodorant për veshje 

dhe tekstile, përgatitjet për aromatizimin e ajrit, përgatitjet për qëllime mjekësore, qelizat 

burimore për qëllime mjekësore, qelizat burimore për qëllime veterinare, kultura e indeve 

biologjike për qëllime mjekësore, nga kultura e indeve biologjike për qëllime veterinare, 

spërkatës për ftohje për qëllime mjekësore, lubrifikantë personal seksuale, përgatitjet Aloe 

Vera për qëllime farmaceutike, pluhur perla për qëllime mjekësore, përgatitjet për 

reduktimin e aktivitetit seksual, 'pelena [peceta], peceta për foshnja [pelena], pecetë-

pantallona për foshnje [pelena- pantallona], 'pëlhurë me lajle-pantallona, pecetë-pantallona 

për foshnja, sy-lan, pilula për shtypjen e oreksit, pilula për hollim, pilula për rrezitje, pilula 

antioksiduese, shtojca ushqimore për kafshët, shtojca ushqimore albumine, shtojca 

ushqimore të farës së lirit, shtojca ushqimore me krizalid, shtojca ushqimore të vajit të farës 

së lirit, shtojca ushqimore të vajit krizalid, shtojca ushqimore të sytheve të grurit, shtojca 

ushqimore të majës së tharmit, shtojca ushqimore me pelte, propolis për qëllime 

farmaceutike, shtojca ushqimore të propolisit, shtojca ushqimore të polenit, shtojca 

ushqimore të enzimës, shtojca ushqimore të glukozës, shtojca ushqimore të lecitin, shtojca 

ushqimore alginate, alginat për qëllime farmaceutike, shtojca ushqimore kazeinë, shtojca 

ushqimore e proteinave, proteina për kafshë, letër reagjenti për qëllime mjekësore ose 
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veterinare, alkool për qëllime farmaceutike, pesticide, pelena për kafshët shtëpiake, 

dezinfektues, ngjitëse, reagjentë diagnostik me biomarker për qëllime mjekësore, përgatitje 

për trajtim fytyre, ushqim mjekësor të kafshëve, përgatitje diagnostike për qëllime 

veterinare, shtupë pambuku për qëllime mjekësore, shkopinj pambuku për qëllime 

mjekësore, formula për foshnjore, qumësht pluhur për bebe, transplantet [indet e gjalla], 

kolagjen për qëllime mjekësore, ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike, substanca 

farmaceutike, përgatitje të mikroorganizmave për përdorim mjekësor ose veterinari, 

materiale për fashim [med.], bandazha, mbështjellës, pajisje sanitare, materiale për fashim, 

kuti të ndihmës së parë, pako të ndihmës së parë, kuti ambulative, furnizimet e ndihmës së 

parë, pajisjet e ndihmës së parë, pajisjet për lirimin e ajrit.   

6   Ҫelik, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar, aliazh çeliku, rrip çeliku, çelik sferik, tela 

çeliku, çelik i përpunuar, shtyllat e çelikut, roleta çeliku, fletë çeliku, tuba çeliku, gypa 

çeliku, rrip mbërthyese makine prej metali, pika hekurudhore, ndërprerës hekurudhor, 

pipëza prej metali, pajisje për ndërtim ose mobilim nga nikeli-argjendi, alumin, bronz, tel 

alumini, pllaka spirancë, pllaka për lidhje, avionët nga metal, shula të metalit, shtiza të 

metalit, shtylla të metalit, kurthe për kafshët e egra *, kapëse nga metali për kapjen e 

ngarkesave, rrip i metalit për kapjen e ngarkesave, kapëse nga metali për kapjen e 

ngarkesave, parzmore e metaleve për kapjen e ngarkesave, metalik kundër fërkimit, 

mbrojtës të metalit, kasaforta të metalit, lidhës argjendi, argjend gjerman, aliazhe të kallajit 

me shtresë të argjendit, materiale përforcuese, prej metali, për beton, kasafortë [kuti të 

forta], ndalesa dritaresh prej metali, ndalesa dere prej metali, larës prej metali, unaza 

metalike *, jaka metalike për ndalim *, rrip -çivi prej metali, pllaka dyshemeje prej metali, 

tela me gjemba, traversa për parmakë metalik, berilium [glucinium], glucinium [berilium], 

zinxhirë për gjedhe, kudhër[kudhra], metal i bardhë, pllaka për pajisje të blinduara, pllaka 

për pajisje të blinduara, mbërthyese kutie prej metali, bulona prej metali, shishe [kontejner 

metalik] për gaz të kompresuar apo ajër të lëngshëm, bylyzyk të identifikimit nga metali, 

pllaka hekuri, kallaitje, fllanxha prej metali [kollare], bronz për varre, monumente prej 

bronzi për varre, bronz [vepra të artit], kabllo, këllëf litari prej metali, lidhje kabllore prej 

metali, jo-elektrike, lidhje kabllore prej metali, jo-elektrike, kadmium, dry, spesor, unaza 

prej metali për shkopinj për ecje, kontejnerë prej metali për ruajtjen e acidit, arka e sigurisë, 

celtium [hafnium], hafnium [celtium], zinxhirë prej metali*, zinxhirë të sigurisë prej metali, 

lidhëse prej metali për zinxhirët, korniza prej metali për ndërtim, pulaxhe për dritare, 

pulaxhe për kornizë, kanale prej metali, për instalime të ngrohjes qendrore, tuba prej metali, 

për instalimet e ngrohjes qendrore, kanalet dhe tuba prej metali për instalimet e ngrohjes 

qendrore , gozhda për patkua, kunja metalik, krom, hekur krom, xehe të kromit, siguresa 

metalike, çelësa, gozhda, thumba[gozhda], thumba pa kokë, priza muri të metalit, kobalt, i 

papërpunuar, material hekurudhor prej metali, shtylla metalike për ndërtesë, tuba uji prej 

metali, mëngë [metalike], kuti për ruajtje prej metali, konzerva, kuti prej kallaji, kontejnerë 

të metalit [magazinim, transport], binarë prej metaleve, kallëpe [shkritore], kallëpe [ 

shkritore], kudhër, ndriçim çatie prej metali, bërryla prej metali për gypa, dyer metalike *, 

rripa elastik prej metalit, çengelë prej metali [mengene], çengelë prej metali [mengene], 

doreza metalike të tenxheres, bulona për kanatat e dritareve, grepa [makineri metalike], 

grilë për dritare, tela prej metali të përbashkët, bakrit të papërpunuar ose gjysmë të 

papërpunuar, unaza bakri, gypa prej metaleve, kontejnerë të metalit për gaz të kompresuar 

apo të ajër të lëngshëm, kruajtëse për dyer, kruajtëse për këmbë, tuba prej metali, hekuri, të 

papërpunuar ose gjysmë të papërpunuar, pllaka peshku [binarët], vida prej metali, paketa 
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nga pllaka alumini, kuti letre prej metali, zile për dyer prej metali, jo-elektrike, mamuze, 

kllapa prej metali për ndërtim, shkallë prej metali, shula metalik për dritare, tuba prej 

metali, tuba prej metali, binarë prej metali, pajisje metali për dritare, rrip hekuri, shtresa 

hekuri, tel hekuri, gize, i papërpunuar ose gjysmë i papërpunuar, xehe hekuri, mbyllës të 

dyerve, jo-elektrike, susta për dyer, jo-elektrike, hekur molibden, hekur silic, hekur titan, 

ferrotitanium, hekur tungsten, pajisje prej metali për ndërtim, karfica [makineri], bulona, 

unaza vidash, fije prej metali, përveç elektrike, Galena [ore], vula nga plumbi, germanium, 

erë tregues prej metali, mot tregues prej metali, erë tregues prej metali, çengele [mengene], 

kallëp akulli prej metali, thithës yndyrash, grila prej metali, grila prej metali, dry me susta, 

indium, shenja të metaleve për automjete, grila dritaresh prej metali, bronz, i papërpunuar 

ose gjysmë i përpunuar, roleta të jashtme prej metali, platforma metali për ngritjen e 

raketave, listela nga metali, tallash metali, tra shkalle prej metali [pjesë të shkallëve], 

limonit, shufra të metalit të zakonshëm, arkitraret prej metali, rrotëza krevati prej metali, 

shula prej metali, push [metalurgji], magnez, ndërtesa, të transportueshme, prej metali, 

dorëza të mjeteve nga metali, unaza metalike prej metali për doreza, manshon metalik për 

gypa, mangan, paleta prej metali për manipulim, paleta e transportit prej metali, shkallë 

[shkallë] prej metali, oborre [struktura] prej metali, zile për dyer prej metali, prangat, 

metale të zakonshme, të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara, xehe prej metali, leckë 

teli, garzë teli, metale piroforike, mobile prej metali, fletë metalike, shtylla prej metali, 

molibden, monumente prej metali, dara prej metali, mbështjellëse muri prej metali për 

ndërtim, nikel, niob, ndezje prej metali, për ndërtim, numrat e shtëpive prej metali, jo-

shkëlqyese, kapakë prej metali, gardhe prej metali, shporta prej metali, panele sinjalizuese, 

jo-shkëlqyese dhe jo-mekanike, prej metali, mur shtresues prej metali për ndërtim, grepa 

rrobash prej metali, platforma për patinazh [struktura] prej metali, bulona për dry, shtylla të 

metaleve, susta [metalike], rrota prej metali, përveç për makina, kunjat për tenda prej 

metali, tavanet prej metali, dysheme prej metali, shtresa prej metali për ndërtim, platforma 

rrotulluese [hekurudha], tjegulla nga metali, plumbi, të papërpunuara ose gjysmë të 

përpunuara, dërrasa për zhytjeje prej metali, doreza të dyerve prej metali, thumba prej 

metali, porta prej metali, panele dyersh prej metali, bulona për dyer prej metali, unaza 

ndarëse prej metali të përbashkët për çelësa, shtylla telegrafike metalike, zink, trarë prej 

metali, trarë prej metali, trarë prej metali, platforma, të parafabrikuara, prej metali, 

hekurishte *, makineri * e metaleve, të vogla, shenja rrugore, jo-shkëlqyese dhe jo-

mekanike, të metaleve, kryqëzime prej metali për tuba, tela elastik [lidhje tensioni], 

kontejnerë paketues të metalit, tanke të metalit, rezervuarë prej metali, pervazë prej metali, 

shenja, jo-shkëlqyese dhe jo-mekanike, prej metali, serra prej metali, të transportueshme, 

dry prej metali për automjete, ndalesa prej metali, kapanone prej metali, këmbana për 

kafshët, këmbana, tela bashkues prej metali, valvula prej metali, përveç për pjesët e 

makinave, statuja prej metali të përbashkët, shtresat tokësore në hekurudhë prej metali, 

lidhje të hekurudhës prej metali, tantal [metalik], bulona, pajisje, kudhër [portative], lidhjet 

e tensionit, titan, mbulim i metalit, tombac, varre prej metali, pengesa rrotulluese prej 

metali, rrjetëz prej metali, kafaz prej metali, tungsten, gypa prej metali, vanadium, dritare 

me kanata prej metali, unaza metalike, kafaze zogjsh [strukturat] prej metali, zirkon, topa të 

çelikut, ndërtesa të çelikut, pajisje prej metali për linja të ajrit të kompresuar, tela nga 

aliazha e metaleve të përbashkëta, përveç telat e siguresave, aliazh i metaleve të 

përbashkëta, fletë metalike prej alumini *, shtyllë ankorimi prej metali, doke prej metali 

lundrues, për ankorimin e anijeve, ankorim*, veshje prej metali, materiale përforcuese prej 
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metali për gypa, materiale përforcuese prej metali për ndërtim, materiale përforcuese prej 

metali për rripa të makinave, veprat e artit prej metali të përbashkët, govata prej metali për 

përzierjen e llaçit, legen për zogj [struktura] prej metali, doreza fshese prej metali, fener 

prej metali, jo-shkëlqyese, mengene prej metali, barelë për shiritat e hekurit [lidhje 

tensioni], shiritat prej metali për lidhje, mbështjellje ose grupi nga metali, fije metalike për 

lidhje, fuçi metalike, fuçi prej metali, fuçi prej metali, pishina [struktura] prej metali, 

materiale ndërtimore nga metali, kanata prej metali për beton, instalime nga metali për 

parkimin e biçikletave, blloqe të shtruara prej metali, kuti prej metali të përbashkët, priza 

prej metali, tapa metalike, kapaka mbyllës prej metali, kopset e metalit të përbashkët 

[makineri], kapak shishesh prej metali, kapsula prej metali për shishe, kapak metalik për 

mbylljen e shisheve, kapak metalik për mbylljen e shisheve, mbërthyese i shisheve prej 

metali, pullat prej metali, shufra të metalit për saldim të ngurtë, shufra të metalit për saldim 

të ngurtë dhe saldim, shufra të metalit për saldim, shiritat prej metali për trajtimin e 

ngarkesave, rripa prej metali për trajtimin e ngarkesave, shiritat prej metali për trajtimin e 

ngarkesës, hobe prej metali për trajtimin e ngarkesave, buste prej metali të përbashkët, 

kabina prej metali, kabina prej metali për spërkatje me ngjyrë, kabina prej metali për 

spërkatje me ngjyrë, kabllo prej metali, jo-elektrike, jaka prej metali për fiksim të gypave, 

kapëse prej metali të kabllove dhe tubave, vida të lidhura prej metali për kabllo, korniza të 

dritareve nga metali, korniza të serrave prej metali, pllaka prej metali, oxhak prej metali, 

fije lidhëse prej metali për qëllime bujqësore, hapës i dyerve, jo-elektrik, pllaka prej metali 

për ndërtim, pllaka prej metali për dysheme, qemere varrimi prej metali, pajisje prej metali 

për arkivole, paleta ngarkimi prej metali, shufra për matjen e ngarkimit, prej metali, për 

vagonë hekurudhore, shufra për matjen e ngarkim, prej metali, për vagonë hekurudhore, 

çivi prej metali, korniza prej metali për ndërtim, korniza për dyer prej metali, korniza 

dyersh prej metali, materialet e metalit për teleferik permanent, vazo oxhaku prej metali, 

ulluqet e çative prej metali, shtupa të kullueses [valvola] prej metali, ndarëse prej metali, 

zorrë e metalit për puse të naftës, kontejnerët e metalit për lëndë djegëse të lëngëta, 

ndërtesat prej metali, kontejnerët lundrues prej metali, litarë të metalit, doreza thike të 

metalit, korniza të metalit, kallëpe të metalit për korniza, kallëpe prej metali për korniza, 

hekur në formë këndore, dritare prej metali, prodhim hekuri për dyer, shina prej metali për 

dyer rrëshqitëse, kapak e kapanxhës prej metali, mbulesa çatie prej metali, grremçat e 

metalit për mbulimin e çatise, grremçat metalike për veshjen e binarëve, tela bakri, të 

paizoluara, butet prej metali, këmbëza të shkallëve [shkallë] prej metali, tuba të ullukëve 

prej metali, lëkundëse prej metali, jo-mekanike, për zorrë fleksibël, govata të fiksuara 

metalike për peshqira, valvola metalike për tubat e ujit, skela e metaleve, shkallë prej 

metali, shkallë prej metali për pasagjerët, lidhje prej metali, vida prej metali, shtylla prej 

metali për linja elektrike, shtylla prej metali për linjat e energjisë elektrike, tuba bronkiale 

prej metali, rrethime prej metali për varre, gardhe prej metali, çikrik dredha-dredha prej 

metali, jo mekanik, për zorrë fleksibël, mbishkrime prej metali, mbështetëse prej metali, 

kallaj, fletëz teneqeje, varak, fletë dhe pllaka prej metali, doreza të kosës prej metali, dry 

prej metali për çanta, pajisje prej metali për mobile, pllaka të ndërtimit prej metali, panele 

të ndërtimit prej metali, figura [statuja] prej metali të përbashkët, statuja prej metali të 

përbashkët, barela për shiritat metalik [lidhje tensioni], kallëp [kallëp] prej metali, pllaka 

varri prej metali, pllaka varri prej metali, monumente prej metali për varre, pllaka/gur varri 

prej metali, guri varri prej metali, pllaka përkujtimore prej metali, pllaka përkujtimore prej 

metali, rrjeta mbrojtëse për furra prej metali, vozë prej metali, sirtar prej metali për ushqim, 
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kasaforta prej metali, pajisje prej metali për shtretër, pajisje për dyer prej metali, mbyllje 

prej metali për kontejnerët, lidhëse e kashtës prej metali, barrierat e rrugës prej metali, sirtar 

prej metali, kazanë prej metali, pllaka të identitetit prej metali, targa të regjistrimit prej 

metali, targa prej metali, metaloqeramikat, çezma prej metali për fuçi, kolona shpallje prej 

metali, goma për ankorim prej metali, oxhaqe prej metali, boshte oxhaku prej metali, kanale 

prej metali për ventilim dhe instalim, fletë prej metali për ambalazhim dhe paketim, lidhës 

ari, hinka të metalit, jo-mekanik për kondicionim të ajrit, letra dhe numra prej metaleve të 

përbashkët, me përjashtim të tipit, tubacione prej metali për tubacionet, gypa të vijës së 

mulliri prej metali, kabinat telefonike prej metali, kuti telefonike prej metali, kuti për mjete 

prej metali, e zbrazët, sirtarë për mjete prej metali, e zbrazët, koteca metalik për pula, 

mengene timoni [çizme], litar teli, rrjeta të insekteve prej metali, gozhda prej metali, shufra 

metalike për zjarr [andirone], pajisje për largimin e zogjve që aktivizohen nga era, të bëra 

nga metali, kafaze metalike për kafshët e egra, metale në formë pluhuri *, materiale 

refraktorë të ndërtimit prej metali, bosht kryesor [struktura] prej metali, stalla prej metali, 

stallë derrash prej metali, shtëpi të parafabrikuara [pako] prej metali, tabaka metalike *, 

ulluqe prej metali, kapak të vidhosur prej metali për shishe, hapës dritaresh, jo-elektrike , 

mbyllës dritaresh, jo-elektrike, pllaka muri prej metali, pllaka prej metali, pllaka prej metali 

për ndërtim, stol prej metali, mbulesë prej metali, duke përfshirë qelizat diellore, dyer të 

blinduara metalike, dyer të blinduara prej metaleve, dorëz vaske prej metali, çanta për 

bartjen e mbeturinave të qenve, fikse, prej metali, metale në fletë metalike ose formë 

pluhuri për printera 3D, mbërthyese brezi prej metali për dritare, mbërthyese dyersh prej 

metali, tjegulla prej metali, parmak prej metali, veshje prej metali për ndërtim, dry, dry 

elektrik, dry bashkues elektrik, kuti, arka, kuti, sënduk, dhe kafaze, të gjitha të bëra nga 

materiale metalike, kuti, arka, kuti, kazanë, arka, dhe kafaze, të gjitha të bëra nga material 

jo-metalike dhe plastika, kuti transporti të bëra nga materiale metalike, kutitë e transportit 

të bëra nga material jo-metalik dhe plastika, piketa të tendave, kunja të tendave, të gjitha të 

bëra nga materiale metalike, etiketa të identifikimit dhe shenjat e bëra nga materiale jo 

metalike, byzylyk, pranga, zinxhirë të bërë nga metali dhe materiale jo-metalike, karabina.   

8   Instrumente për gërryerje [instrumenteve të dorës], gurë për mprehje, gjilpërë-pajisje për 

pe, lëmuese gjilpërash, rripa lëkure, fëndyell, shufra për prerje [vegla dore], shtrydhëse, 

priza për shtrydhëset, pjesë për zgjerim për kapëset e tapave të vidhosura, thika të paletave, 

lopatëza [mjeteve të dorës] , unaza për shpim [pajisje për largim të pluhurit me shtypje], 

pajisje për largim të pluhurit me shtypje, pjesë [pjesë të mjeteve të dorës], sheshet [mjete 

dore], instrumente dhe mjete për heqjen e lëkurës së kafshëve, pllaka për vidhosje në formë 

unazash, sharra, armë, përveç armëve të zjarrit, ekstraktues të gozhdave të operuara me 

dorë, pajisje për nxjerrjen e gozhdave të operuar me dorë, krik që operohet me dorë, 

bajoneta, kapëse të mjekrrës, shpues dore, të operuara me dorë, daltë, sëpata për vrima, 

sëpata, mjete për shënjimin e bagëtive, mjete për shënjimin e gjedheve, mjete për qethjen e 

bagëtive, mjete për nxjerrjen e gozhdave [vegla dore], çekan, çekiç, çelik për mprehje, thika 

çeliku, çekiç gozhdues [vegla dore], kapëse nga hekuri [mjete dore], gërshërë *, piskatore, 

mjetet për mbishkrim [mjete dore], kazma, mbushës vrimash nga hekuri, brisk xhepi, çekiç 

guri, sharrë për prerje me lakime, thika për vizatim, mjete për ngulitjen e gozhdave, 

mbushës [mjete dore], mjete për mbushje [mjete dore], thika të gjuetisë, korniza për sharra 

dore, sharra [mjete dore], kallëp [mjete manuale të këpucarëve] dara për dredha, takëme për 

tavolinë [thika, pirun dhe lugë], takëm [thika, pirun dhe lugë], gërshërë për qethje, thika për 

qethje, mjete për shpim [mjete dore], mjet për përdredhjen e rubinetit, çelës për shtrëngim 
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[mjete dore], mjet për përdredhje [mjete dore], arpion [mjete dore] , stampë [mjete dore], 

vidha [vegla dore], mjete për prerjen e fijeve të vidhës [vegla dore], shpues, mbajtësit të gur 

mprehësit, sëpata, pirun për tavolinë, aeroplanë, vegla dore, të operuar me dorë, mjete për 

prerjen e perimeve, thika të perimeve, grirëse të perimeve, dara të gozhdave, prerëse e 

gypave [vegla dore], prerëse, mjete për çarje, takëm, mbledhës të frutave [vegla dore], lugë, 

garuzhda [mjete dore], rripa të brisqeve për rroje, makina për shtypjen e tokës [vegla dore], 

vegla për presim [mjete dore], presa [vegla dore], frezë [mjete dore], mistri [kopshtari], 

mistri, aparat për shkatërrimin e parazitëve të bimëve, të operuara me dorë, prerës xhami 

nga diamanti [pjesët e mjeteve të dorës], zgjerues [vegla dore], instrumente për mprehje, 

instrumente për mprehje, instrumentet për mprehjen e teheve, thikë me nivele, pinceta 

[vegla dore], gërshërë për krasitje, gërshërë për krasitje , gërshërë të mëdha për krasitje, 

thika për prerjen e sythave, krasitës i pemëve, piskatore, dara për prerje, piskatore për 

heqjen e flokëve, vrigull, turjelë e zdrukthëtarit, shtypës vulash[vegla dore], komplete për 

pedikurë, kuti për brisqe të rrojës, shpuese vrimash [pjesë e mjeteve të dorës], rafte [mjete 

dore], lopatëza [mjete dore], maç [mjete dore], gërshërë për skajore, kosë, unaza të kosës, 

gurë të kosës, gur mprehës, hekur [dorë mjetet jo-elektrike], yti për jaka, hekur për lustrim 

[mjetet për lustrim], hekur për shkëlqim, tehe për aeroplanë, hekur për kallëp, hekur për 

kallëp, hekur për dredhim, hekur për damkosje, turjelë dore [vegla dore], këllëf për shpata, 

mjete dore për dredhimin e flokëve, kapëse [instrumente të dorës], thyes akulli, daltë 

konkave [vegla dore], shkopinj gome, çomange, shkopinj të gomës të policisë, gjilpëra për 

gdhendje, thika me teh të lakuar, thikë për krasitje, pajisje për shartim [vegla dore], 

zdrukth, mjete për grimcimin e perimeve, tokmak, mjete për grimcim [thika], presë [mjete 

dore], shigjeta, sqepar [mjetet], sëpata, hapës të guacave, avullues insekticid [mjete dore], 

atomizues insekticid [mjete dore], spërkatës insekticid [mjete dore], mjetet e kopshtit, të 

operuara me dorë, thika për krasitje, mengene për marangozë ose vozaxhi, brisk rroje, brisk 

[mjete të dorës], tehe [armë], tehe të sharrave [pjesët e mjeteve të dorës], leva, hanxhar, 

çekiç druri [instrumente të dorës], çekiç [vegla dore ], vare, çekiç të muratorëve, dalta, 

zgjerues nga metali [mjete dore], mjet për bërjen e kaçurrelave [mjete dore], garuzhdë për 

monedha, llac për shtypje, thika [gërshërë], kuti për rroje, mjete për shpimin e numrave, 

lëmues gozhdash, mjete për hapjen e konzervave, jo -elektrike, mjete për hapjen e 

konzervave, jo-elektrike, harpunë për peshkim, kazma[mjete dore], shtypës mjete dore], 

shtypës, dara, armë [mjete dore], shpues qendror [mjete dore], garuzhda [mjete dore], 

zdrukth, lima të ashpra [vegla dore], makina rroje, elektrike ose jo-elektrike, shpues 

gozhdash, hekur për zjarr, mjete për percinim [vegla dore], kosa, pirun për barishte [vegla 

dore], shata [vegla dore], mbajtës sharrash, krehër [vegla dore], kmesë, drapër, mjete për 

kullimin e lëngjeve [vegla dore], vegla për skajore [vegla dore], çezma [mjete dore], turjelë 

zdrukthëtari [vegla dore], kaçavida, mjet për pompimi [mjete dore], copëzat [vegla dore], 

instrumente për prerjen e gypave, shpues, mjete bujqësore, të operuara me dorë, gurë 

zmerili [vegla dore], mprehës rrotash [mjete dore], shiringa për spërkatje të insekticideve, 

pjatë argjendi [thika, pirunë dhe lugë], gërmues [ vegla dore], thika, pincë, darë, pranga, 

darë, shpata, shpata, tokmak [vegla dore], instrumentet për shpimin e biletave, lëmues të 

gozhdave, elektrike, shkëlqyes të thonjve, elektrike ose jo-elektrike, lëmues thonjsh, 

elektrike ose jo elektrike, pajisje për thyerjen e arrave, mbajtësit e mjeteve të shpimit [mjete 

dore], kapëse të flokëve për përdorim personal, pirunë bujqësore elektrike dhe jo-elektrike 

[mjete dore], prese thonjsh, elektrike ose jo-elektrike, prese flokësh për kafshët 

[instrumente të dorës], qethësit [instrumentet dorë], yti për flokë, rrota zmerile për bluarje, 
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lëmuese [vegla], pincë për shpim [vegla dore], shpues [vegla dore], mjete për prerje [mjete 

dore], komplete për manikyr, armë, të operuara me dorë, për nxjerrjen e rrëshirës , 

hendekhapës [mjete dore], gërmues të dheut [mjete dore], thika për grirje [vegla dore], 

thika [vegla dore], prerës mishi [vegla dore], mjete për grirje [vegla dore], aparate për 

shpimin e veshëve, pajisje për depilim, elektrike dhe jo-elektrike, komplete për manikyr, 

elektrike, mengene, pompa dore, thika, rripa për mjete [mbajtës], mjete për prerjen e djathit 

në fetë, jo-elektrike, mjete për prerjen e picave, jo-elektrike, shufra metali, mjete për 

qërimin e vezëve, jo-elektrike, dredhues qerpikësh, kësulë [kësulë (Am.)] kuti [vegla dore], 

grabujë, shakull vatre [vegla dore], aparat për tatuazh, lëmues thonjsh, shirit për matje 

[vegla dore], tela [vegla dore], mjete për zhveshjen e telit [vegla dore], garuzhda të verës, 

mengene stoli [e operuar me dorë], armë jo-elektrike për mbyllje, barelë teli metalik 

[mjeteve të dorës], thika [skalpel], pompa e ajrit, të operuar me dore, thika qeramike, 

dërrasat zmerile, mjete për mprehjen e skajeve të skive, të operuara me dorë, mbështjellje 

elektrike, përshpejtues të grimcave, disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e 

aksidenteve të trafikut, pajisjet mbrojtëse për përdorim personal ndaj aksidenteve, veshje 

për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatim dhe zjarr, bateri, elektrike, për automjete, 

akumulatorë, elektrik, për automjete, kavanoza për bateri, kavanoza për akumulator, kuti 

për bateri, kuti për akumulator, acidimetër për bateritë, hidrometër, pllaka për bateri, alarme 

fishkëlluese, alarme akustike [zëri], alarme, përçues akustik, incizimet fonografe, disqet për 

incizim, tuba për komunikim, aktinometër, makina për shtim, aerometër, aparat për zgjerim 

[fotografi], aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore, magnet, 

mbështjellje elektromagnetike, aparatet për analizat e ajrit, alarme *, alkoolmetrat, alidadet, 

aparatet për analizat e ushqimit , aparat për ndezje, elektrike, për ndezje nga një distancë, 

aparat elektrik për ndezjen e largët, bateri për ndriçim, altimetrat, dorashka asbesti për 

mbrojtje nga aksidentet, veshje asbesti për mbrojtje kundër zjarrit, ammetër, zmadhues, 

tuba amplifikuese, valvulet amplifikuese, anemometër, unaza për kalibrim, aparatet e 

zjarrit, anodat, bateri anode, bateri me tension të lartë, antena, antena, qelq kundër 

ndriçimit, roleta kundër verbimit, maska kundër verbimit, pajisjet kundër ndërhyrjes 

[energji elektrike], transformatorë [energji elektrike], apertometër [optikë], makina për 

numërimin dhe klasifikimin e parave, kuti të shpërndarjes [energji elektrike], instrumente të 

rivelimit, zinxhirë për rivelim, lente për astrofotografi, valvola termionike, tuba termionik, 

aparat audiovizual për mësimdhënie, kuti muzikore , automata muzikore të operuara me 

monedhë [Juke box], mekanizmat për aparatet që operojnë me monedha, mekanizmat për 

aparatet me kundër-operacion, kaliperë, aparate krahasuese, alarme të zjarrit, tregues 

automatik të presionit të ulët në gomat e automjeteve [gomave], tregues automatik të 

presionit të ulët në goma të automjeteve, tregues automatik të presionit të ulët të gomave të 

automjeteve, kostume mbrojtëse për aviatorë, kambanat e alarmit, elektrike, shufra për 

shortarët e ujit, barka për shpëtimin e jetës, peshore, balona meteorologjik, aparat 

demagnetizues aparat për shirita magnetikë, incizues me kasetë, shirita magnetikë, 

barometra, makina për peshim, ura për peshim, fikës zjarri, Mbushësit e baterive elektrike, 

betatronë, aparate për nxjerrjen e biletave, kabinete për altoparlantë, lente, terminale 

[energji elektrike], priza për tregimin e presionit për valvula, galvanometër, butona shtytës 

për kambanat, kuti degëzuese [energji elektrike], tregues të tonalitetit për aparatet e 

incizimit, makina për shpimin e kartelave për zyrë, lëvozhga për kabllot elektrike, korniza 

për transparente fotografike, vizore rrëshqitëse rrethore, vizore rrëshqitëse, makina për 

llogaritje, kaliper rrëshqitës, grepa [mjete matëse], aparatet për projektim, kamera 
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kinematografike, tuba kapilar, transportues të incizimit, helmeta mbrojtëse , maska për 

frymëmarrje, përveç për frymëmarrje artificiale, respiratorë, përveç për frymëmarrje 

artificiale, helmeta për saldatorë, zinxhirë për syze, zinxhirë për syze, aparat për rregullimin 

e ngrohjes, dhoma të errëta [fotografi], instrumentet për kontrollimin e bojlerit, çorapë, të 

ngrohura për rrymës, rafte për tharje [fotografi], pajisje redaktimi për filmat 

kinematografikë, aparat për redaktim të filmit kinematografik, qarqe të shtypura, llamba për 

ndriçim [sinjale ndriçuese], pajisje vezulluese [dritat sinjalizuese], kambanat sinjalizuese, 

kontejnerët për diapozitivët mikroskopik, kolektorët, elektrik, instalime elektrike për 

kontrollin e largët të operacioneve industriale, kutia shpërndarëse [energji elektrike], 

komutatorë, kompase detare, pajisje për shikim, aparat për matjen e fije, syze, pedometër, 

njehsor, metra, metronome, kondenzator [kapacitor], kapacitor, përçues elektrik, përçues të 

energji elektrike, mbyllës të qarqeve, lidhësit [elektrik], kuti bashkimi [elektrik], centrale, 

Kontaktet, elektrike, aparatet për kontrollimin e dërgesave postare, aparat për kontrollimin 

e postës me vula, aparat për rregullim, elektrik, aparat monitorimi, elektrik, aparat për 

kontrollimin e shpejtësisë së automjeteve, konvertues, elektrik, makina fotokopjuese 

[fotografike, elektrostatike, termike], spango për syze, spango për syze, kontejner kimik, 

mbajtës i kontejnerit kimik, lente korrigjuese [optikë], objektivat [Lentet] [optikë], 

instrumente kosmografike, kostume zhytjeje, aparate elektrike për ndërrim, ndërprerës, 

elektrik, kufizues [elektrik], prizat, shtupat dhe kontakte të tjera [lidhje elektrike], priza, 

shtupa dhe kontaktet tjera të [lidhje elektrike], korrigjues të rrymës, ndërprerës [energji 

elektrike], reduktues [energji elektrike], masat e rrobaqepëse , furra [laboratorike], 

kontejnerë [laboratorik], pajisje për matjen e trashësisë së lëkurës, ciklotrone, mjete për 

detektimin e monedhave të falsifikuara [rreme], mjete për detektimin e monedhave të 

falsifikuara, butona për hapjen e objektivit [fotografisë], densimetër, karikatura të 

animuara, tabaka laboratorik, detektorë metali për qëllime industriale ose ushtarake, sonarë, 

detektorë, kapakë [fotografi], diafragma [ akustikë], aparate për fokusimin e transparencës 

fotografike, kamera [fotografi], transparente [fotografi], diapozitive [fotografi], projektuesit 

rrëshqitës, aparatet e projeksionit të transparencës, aparate për matjen e distancës, makina 

për diktim, aparate për zbërthim [mikroskopi], altoparlantë, mjet për thyerjen e qarkut, 

pajisje për incizim, mikroskopë, aparat për regjistrimin e distancës, aparat për incizim nga 

distanca, pajisjet për gjetjen kufirit, telemetër, kutitë shpërndarëse [elektrike], konzola 

shpërndarëse [elektrike], busullat [instrumentet matëse], masat, aparatet matëse, 

dinamometër, treguesit e nivelit të ujit, ikjet nga zjarri, poçe [fotografi], marrës telefonike, 

ekranet fluoreshente, ekrane projektuese, mburoja për mbrojtjen e fytyrës për artizanë, 

ekranet [fotografi], tharës për përdorim në fotografinë, rafte fotografike, treguesit për 

humbje elektrike, mjetet matëse, elektrike, kabllot, elektrike, kanalet [elektrike], panele 

kontrolli [elektrike], qelizat galvanike, lidhjet për linja elektrike, lidhëse, elektrike, lidhjet, 

elektrike, rele, elektrike, elektrolizerët, transmetues të sinjaleve elektronike, vendosja e 

transmetimit [telekomunikacionit], aparat pastrimi për incizimet e gramafonit, aparat për 

pastrimin e disqeve incizuese, shirita të regjistrimit, regjistruesit e kilometrazhit për 

automjete, regjistruesit e kilometrave për automjete, bobina [fotografi], shenjat mekanike, 

epidiaskope, tuba për testim, aparate për balancim, termostate, ergometër, instrumentet dhe 

makinat e testimit material, drita në formë veze, pajisje për matje, pajisje për matjen e 

benzinës, pajisje për matjen e benzinës, kandela, kuti që janë bërë veçanërisht për aparatet 

dhe instrumentet fotografike, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, refraktometra, 

matesit e ekspozimit [metrat e dritës], makina e faturimit, aparatet për fermentim [aparate 
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laboratorike], pajisjet për siguri në trafikun hekurudhor, telat, elektrike, telat magnetike, 

matës vertikal, linjat vertikale, rrjeta për mbrojtje kundër aksidenteve, rrjeta të sigurisë, 

rrjeta për sigurimin e jetës, tarpaulin të sigurisë, aparat për prerjen e filmit, filtra për maska 

respiratore, filtra [fotografi], mbushësit e baterisë, aparate me frekuencë të lartë, frekuencë 

metra, siguresa, radiot, kristalet galena [detektorë], bateri galvanike, dorashka për mbrojtjen 

ndaj aksidenteve, dorashka për zhytësit, dorashka për mbrojtjen kundër rrezeve X për 

qëllime industriale, instrumenteve të testimit me gaz, gazometër [instrumentet matëse], 

aparate dhe instrumente për topografi, shufra për nivelim [instrumente gjeodezike], shufra 

[instrumentet gjeodezike], aparat tharës për printime fotografike, aparat ndriçues për 

printime fotografike, vizoret [mjete matëse], qelqe për matje, qelqe, ekrane për foto 

gravurë, rrjetet për bateri, veshje për mbrojtje kundër zjarrit, veshje për mbrojtjen nga 

zjarri, audio dhe video-marrës, aparat heliografik, holograme, Higrometër, fijet 

identifikuese për telat elektrik, lëvozhgat identifikuese për telat elektrik, aparate dhe pajisje 

për sigurimin e jetës, pipëza zjarri, motorët e zjarrit, pompa zjarri, treguesit e pjerrtësisë, 

klinometër, treguesit e gradientit, inklinometër, taksi metër, treguesit e sasisë, matësit e 

vakumit, treguesit e shpejtësisë, induktorët [energji elektrike], armaturat [energji elektrike], 

aparatet për përpunimin e të dhënave, pasqyra për inspektimin e punës, aparatet për 

ndërlidhje, transportuesit e pllakave të errëta [fotografi], invertorët [energji elektrike], 

aparatet jonizuese jo për trajtimin e ajrit ose ujit, vrimat për shikim [zmadhues lente] për 

dyer, shtyllë për matjen e lartësisë, mobile të bëra posaçërisht për laboratorë, 

laktodensimetër, laktometër, llambat e natës [fotografisë], fenerë optik, llambat optike, 

fenerë magjik, fenerë sinjalizues, lazerë, jo për qëllime mjekësore, lente optike, peshore e 

letrës, regjistruesit [instrumentet për matje], linjat e zërimit, llupa për zmadhim [optikë], 

shenjat, shenjat shkëlqyese, të neonit, syze [optikë], syze, instrumentet që përmbajnë syze 

për shikim, nivelet gjeodezike, lente të syzeve, mallrat optike, matës të presionit, 

manometrat, periskopët, maska mbrojtëse, instrumentet matematikore, mekanizmat për 

televizor që operojnë me monedhë, megafonat, pajisjet për memorie kompjuterike, vizore të 

zdrukthëtarit , nivelet e merkurit, aparat për matjen e shpejtësisë [fotografi], aparat për 

matjen e saktësisë, instrumentet matëse, instrumentet meteorologjike, vizore [instrumenteve 

matëse], vida mikrometrike për instrumente optike, mikrofona, mikrotome, ndërprerës me 

alarm kohor, automatike, pasqyra [optika], aparat frymëmarrje për not nën ujë, aparate dhe 

instrumente detare, aparate detare për sinjalizim, instrumente të lundrimit, korniza të 

syzeve, korniza të syzeve, bateri, elektrike, akumulatorë, elektrik, nivelet [instrumentet për 

përcaktimin e drejtimit horizontal], instrumente për nivelizim, prizmat [optikë], 

instrumentet e vëzhgimit, oktantët, ohmmetër, metër i valëve, aparate dhe instrumente 

optike, qelq optik, kompjuterë, programe kompjuterike [programet] të regjistruara, 

oscilografë, aparat për transmetimin e oksigjenit, ozonizues [ozonatorë], mikrometra, matës 

të mikrometrave, panelet për sinjalizim, shkëlqyes ose mekanik, përçues të rrufesë [shufra], 

parandalues të rrufesë, përçues të rrufesë, parking metra, aparatet dhe instrumentet për 

astronomi, aparat për matjen e trashësisë së lëkurës, hidrometrat acidik, aparate dhe 

instrumente për peshim, salinometër, tabaka për larje [fotografisë], mbështetëse për aparat 

fotografik, fokusues të pamjes, fotografike, fotometër, aparat për fototelegrafi , aparate dhe 

instrumente për fizikë, aparat për drejtim, automatik, për automjete, pipëtha, pipëza, 

tavolina për planifikim [instrumentet gjeodezike], planimetër, kufje për zhytësit, këmbanat 

[pajisjet paralajmëruese], pesha, polarimetra, radiotelefoni, radiotelegrafi , aparat për 

matjen e presionit, Treguesit e presionit, aparat projektimi, aparatet katodike kundër 
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korrozionit, mbrojtës të dhëmbëve, pirometrat, aparatet për radar, radiot në automjete, 

aparatet radiologjike për qëllime industriale, protraktorët [mjete për matje], aparate dhe 

instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore , tuba me rreze X jo për 

qëllime mjekësore, pajisjet e mbrojtjes kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore, aparate 

telefonike, refraktorë, aparat me rreze X jo për qëllime mjekësore, spektroskope, rezistencë, 

elektrike, termometra, jo për qëllime mjekësore, respiratorë për filtrimin e ajrit, aparat i 

frymëmarrjes, me përjashtim të frymëmarrje artificiale, reostate, peshore [kandar], peshore 

levë [kandar], kandar [peshore levë], sinjale, shkëlqyese ose mekanike, sakarometër, sonda 

për qëllime shkencore, satelitë për qëllime shkencore, diafragma për aparatet shkencore, 

aparate për mësimdhënie, mbështjellës mbytës [rezistencë e plotë], lidhje telash [elektrike], 

dry, elektrik, sekstant, bilbila të sinjalizimit, trekëndëshat për paralajmërimin e prishjes së 

automjetit, aparatet elektro-dinamike për kontrollin e largët të sinjaleve, simulatorë për 

drejtimin dhe kontrollin e automjeteve, sirenat, aparat për transmetimin e zërit, aparat për 

incizim, aparat për riprodhimin e zërit, aparate dhe makina për zërim, pajisje për drejtimin e 

zërit, instrumente për gjetjen e zërit, aparat spektograf, sferometër, stereoskope, aparat 

stereoskopik, gjilpëra të pajisje të incizimit, styli për pajisjet e incizimit, sulfitometër , 

teleprinterë, tele shtypës, tahometër, matësit e hapjes së vrimave me vidë, telegrafe [aparat], 

aparat televiziv, telat telegrafik, aparatet për kontrollim nga distanca *, shtylla për antena pa 

tel, teleprompterë, impiante telefonike, telerupterë, dylbi, teleskopë, tregues të 

temperaturës, aparat për regjistrimin e kohës, teodolite, termostate për automjete, 

totalizatorë, njehsorët e revolucionit, rregullatorët e shpejtësisë për pajisjet e incizimit, 

transmetues [telekomunikacion], peshoret e saktësisë, matësit e shenjimit [mobilieri], tuba 

vakumi [radio], urinometër, variometër, shkallë barometri, videokaseta, viskosimetër, 

instalime për parandalimin e vjedhjes, elektrike, rregullatorë të tensionit për automjete, 

makina të votimit, voltmetër, aparatet për ndryshimin e gjilpërave të pajisjeve të incizimit, 

poza për eksperimente laboratorike, tela të siguresave, telat e aliazheve metalike [tela të 

siguresave], antikatoda, bilbila shurdhues, teleskopë zbulues për armë zjarri, pamjet 

teleskopike për armë të zjarrit, aparati për paralajmërim kundër vjedhjes, instrumentet e 

azimutit, fenerë, që shkëlqejnë, mbajtësit për mbështjellje elektrike, filma, të ekspozuar, 

shenjat rrugore, shkëlqyese ose mekanike, goma pluskuese për shpëtimin e jetës, goma 

pluskuese për sinjalizim, sinjalizues, busulla orientuese, sinjale për mjegull, jo-eksplozive, 

arka, ekrane të radiologjisë për qëllime industriale, kartat e identitetit, qelizat fotovoltaike 

magnetike, densitometër, disqe, disketa magnetike, kaseta për pastrimin e kokës [incizim], 

video incizues, tastierë kompjuteri, qarqe të integruara, gjysmë-përçues, ç [qarqe të 

integruara ], katoda, jelekë për shpëtimin e jetës, rripa për shpëtimin e jetës, aparate dhe 

instrumente kimike, film kinematografik, i ekspozuar, materiale për rrjetat e energjisë 

elektrike [Tela, kabllot], lentet e kontaktit, kontejnerët për lentet e kontaktit, inkubatorë për 

kulturë bakteriale, bateri diellore, tela bakri, të izoluar , tuba të shkarkimit, elektrike, përveç 

për ndriçim, tuba elektrike për shkarkim, përveç për ndriçim, diafragma [fotografisë], 

aparatet e distilimit për qëllime shkencore, pajisje për lirimin e dozës, dozimetrat, zilet 

elektrike për derë, kuti për syze, kuti për syze, furrat për përdorim laboratorik , furrat për 

përdorim laboratorik, fibra optike [fibra] [filamente për përcim të dritës], filamente për 

përcimin e dritës [fibra optike [fibra]], telat e telefonit, filma me rreze X, të ekspozuar, 

filtra për rrezet ultravjollcë, për fotografi, bori për altoparlantë, trekëmbësh për kamera, 

lexuesit e barkodit, jelek anti-plumb [xhaketa (Am.)], jelek anti-plumb (Am.), jelek anti-

plumb,  goma për shenjim, meshë për qarqe të integruara, aparat kromatografi për përdorim 
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laboratorik, kronografe [aparat për regjistrimin e kohës], kompakt disqe [audio-video], 

kompakt disqe [read-only memory], programe operative kompjuterike, të regjistruara, 

pajisjet periferike kompjuterike, programe kompjuterike, të regjistruara, kondenzatorët 

optik, ciftëzuesit akustik, ciftëzuesit [Pajisje për Përpunimin e të Dhënave], hapësirat për 

dekomporesim, asgjësim, maska të zhytësve, stilolapsa elektronik [njësitë vizuale të 

ekranit], kartat e koduara magnetike, makina faksimile, anije zjarri, interface për 

kompjutera, kuti muzikore për kompjutera, jastëk për gju për punëtorët, reduktues të dritave 

[rregullatorë], elektrik, rregullatorët elektrik të dritës [reduktuesit e dritës], mediut për të 

dhëna magnetike, koduesit magnetik, njësitë e kasetave magnetike kompjuterike, 

mikroprocesorët, modemët, monitorues [të pajisjeve kompjuterike], monitorues [të 

programeve kompjuterike], miu [njësia periferike kompjuterike], lexuesit optike të 

karaktereve, mediumet optike të të dhënave , disqet optike, printera për përdorim me 

kompjuterë, procesorë [njësive qendrore të përpunimit], njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit], lexuesit [pajisjet për përpunimin e të dhënave], kufizimet e sigurisë, përveç 

për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive, skaner [pajisjet për përpunimin e të dhënave], 

detektorë tymi, transistorë [elektronik], fotografi me rreze X, përveç për qëllime mjekësore, 

kryqëzime për kabllot elektrike, numëratore, axhendat elektronike, makina për përgjigje, 

kamera, kasetofonët, pajisjet për lojëra me kompakt disk, aparatura diagnostikuese, jo për 

qëllime mjekësore, drivera për kompjutera, binarët e elektrizuar për drita vezulluese, 

përkthyes elektronik, etiketa elektronike për mallra, batanije zjarri, llamba dore [fotografi], 

kartat me qark të integruar [karta smart], karta smart [kartat me qark të integruar], lugë 

matëse, kompjutera (notebook), tabela elektronike për njoftim, kalkulator xhepi, këpucë për 

mbrojtjen ndaj aksidenteve, rrezatim dhe zjarr, sistemet spërkatës për mbrojtjen nga zjarri, 

kabllot motorino për motorët, syze dielli, ora [pajisje për regjistrimin e kohës], video 

kaseta, mbushës për video lojëra, video ekrane, video telefona, syze për sport, kapëse për 

hundë për zhytësit dhe notuesit, helmeta mbrojtëse për sport, publikime elektronike, të 

shkarkueshme, programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm], aparate të navigimit për 

automjete [kompjuter i integruar on-board], magnet dekorativ, telefona pa tela, mbështetës 

e miut kompjuterik, stereo personale, pushues dore për përdorim me kompjuterë, kabllo 

koaksial, fibër [fibër (Am.)] kabllo optike, mbuloesa për priza elektrike, zbuluesit e 

thellësisë detare, gardhe të elektrizuara, softuer për lojë kompjuterike, kufje, balast 

ndriçimi, radio fletat, aparat për navigacion satelitor, valvola solenoide [ndërprerës 

elektromagnetik], mbrojtës nga rritja e tensionit, radiolidhje, erëtregues për ta treguar 

drejtimin e erës, drejtues elektronik për emetimin e dritës, model reanimimi [aparate 

mësimore], rregullatorët e fazës së ndriçimit, kohë treguesit [qelq rëre për tregimin e 

kohës], qelq rëre për tregimin e kohës, çip i ADN, pajisje për lojë me DVD, makina 

automatike parash [ATM], aparatet për semafora [pajisje për sinjalizim], pako për telefona 

pa përdorimin e duarve, rrjeta asbesti për zjarrfikës, helmeta për ciklizëm, veshje e 

prodhuar posacërisht për laboratorë, byzylyk për identifikim të koduar, magnetik, 

transponderë, tone të ziles për telefona mobil, këngë muzikore të shkarkueshme, fotografi 

të shkarkueshme, Testi (Crash test Dummies), centrifuga laboratorike, tabelat me qark të 

shtypur, USB flash disqet, aparatet e Sistemit të Pozicionimit Global [GPS], pajisje 

portative mediale për lojëra, shiritat e telefonave celular, diodat për emetimin e dritës 

[LED], triodat, transformatorët për përshpejtim, kompjutera laptop, zorrë zjarri, çanta të 

përshtatura për laptopë, mëngë për laptopë, korniza të fotove dixhitale, enët Petri, tuba 

Pitot, stroboskopet, konet e trafikut, etiketat për tregimin e temperaturës, jo për qëllime 
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mjekësore, aplikacionet softuerike kompjuterike, të shkarkueshme, lexuesit elektronik të 

librave, telefonat smart, toner për printer, të papërdorur, për printera dhe fotokopje, 

monitorues të foshnjave, video monitorues të foshnjeve, kapak i objektivit, kompjutera 

tabletë, kartat kryesore të koduara, syze 3D, kartat e kujtesës për makinat e video lojërave, 

veshje anti-plumb, akselerometër, adaptera elektrik, kapsula për shpëtimin e jetës nga 

fatkeqësitë natyrore, pajisje kompjuterike, panele diellore për prodhimin e energjisë 

elektrike, telefona celular, telefona celularë, telefona celularë, teleskop për artileri, shenja 

digjitale, rroba për gjurmimin e aktiviteteve, mbushësit për cigare elektronike, byzylyk të 

lidhur [instrumente matëse], kapak për telefona smart, kuti për telefona smart, shkopinj për 

fotografim selfie [monopode që operohen me dorë], kalorimetër, metër për matjen e 

rrjedhës, xhaketa reflektive të sigurisë, jaka elektronike për trajnimin e kafshëve, konzolla 

për përdorim me kompjuterë, përveç për video lojëra, syze smart, ora smart, aparate për 

fikje të zjarrit, filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e kompjuterave, mbrojtës të gojës 

për sport, mbrojtës të kokës për sport,% Musts, mjetet manuale, pajisje bujqësore, kopshtari 

dhe pylltari dhe për qëllime të përbashkëta në natyrë, lopatë , lopatëza, luga, sëpata, 

hanxharë, sëpata për kampim, thika, hanxharë, shkundës të shkurreve, shpata të shkurtëra 

me teh të lakuar, bajoneta, takëm për prerje, thika, thika xhepi, armatës zvicerrane, thika të 

ushtrisë, thika të gjuetisë, thika për heqjen e lëkurës, thika për luftim, thika automjeti, thika 

automjeti, thika për përdorim nga jashtë, thika për qizme, thika me një mbajtëse, thika me 

një mbajtëse, thika të palosura, thika xhepi, piruna, luga, takëme thikash, enë për ushqim, 

thika dhe piruna, shpata, traversa, shpata, këllëf për shpata, kamë, kamë, kamë e hollë, 

hanxhar, thika për prerjen e lëkurës, shkop, shkopinj, shkopinj golfi, shkop i shkurtër, 

shkopinj gome, shkopinj golfi, armë anësore, armë për prerje dhe therje, armë për prerje 

dhe therje, mprehës tehesh, mprehës thikash, hapës konzervash, hapës konzervash (jo 

elektrike).   

9   Mbështjellje elektrike, përshpejtues të grimcave, disqe reflektuese për veshje, për 

parandalimin e aksidenteve të trafikut, pajisjet mbrojtëse për përdorim personal ndaj 

aksidenteve, veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatim dhe zjarr, bateri, elektrike, 

për automjete, akumulatorë, elektrik, për automjete, kavanoza për bateri, kavanoza për 

akumulator, kuti për bateri, kuti për akumulator, acidimetër për bateritë, hidrometër, pllaka 

për bateri, alarme fishkëlluese, alarme akustike [zëri], alarme, përçues akustik, incizimet 

fonografe, disqet për incizim, tuba për komunikim, aktinometër, makina për shtim, 

aerometër, aparat për zgjerim [fotografi], aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të 

pikave hekurudhore, magnet, mbështjellje elektromagnetike, aparatet për analizat e ajrit, 

alarme *, alkoolmetrat, alidadet, aparatet për analizat e ushqimit , aparat për ndezje, 

elektrike, për ndezje nga një distancë, aparat elektrik për ndezjen e largët, bateri për 

ndriçim, altimetrat, dorashka asbesti për mbrojtje nga aksidentet, veshje asbesti për 

mbrojtje kundër zjarrit, ammetër, zmadhues, tuba amplifikuese, valvula amplifikuese, 

anemometër, unaza për kalibrim, aparatet e zjarrit, anodat, bateri anode, bateri me tension 

të lartë, antena, antena, qelq kundër ndriçimit, roleta kundër verbimit, maska kundër 

verbimit, pajisjet kundër ndërhyrjes [energji elektrike], transformatorë [energji elektrike], 

apertometër [optikë], makina për numërimin dhe klasifikimin e parave, kuti të shpërndarjes 

[energji elektrike], instrumente të rivelimit, zinxhirë për rivelim, lente për astrofotografi, 

valvola termionike, tuba termionik, aparat audiovizual për mësimdhënie, kuti muzikore , 

automata muzikore të operuara me monedhë [Juke box], mekanizmat për aparatet që 

operojnë me monedha, mekanizmat për aparatet me kundër-operacion, kaliperë, aparate 
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krahasuese, alarme të zjarrit, tregues automatik të presionit të ulët në gomat e automjeteve 

[gomave], tregues automatik të presionit të ulët në goma të automjeteve, tregues automatik 

të presionit të ulët të gomave të automjeteve, kostume mbrojtëse për aviatorë, kambanat e 

alarmit, elektrike, shufra për shortarët e ujit, barka për shpëtimin e jetës, peshore, balona 

meteorologjik, aparat demagnetizues aparat për shirita magnetikë, incizues me kasetë, 

shirita magnetikë, barometra, makina për peshim, ura për peshim, fikës zjarri, Mbushësit e 

baterive elektrike, betatronë, aparate për nxjerrjen e biletave, kabinete për altoparlantë, 

lente, terminale [energji elektrike], priza për tregimin e presionit për valvula, galvanometër, 

butona shtytës për këmbanat, kuti degëzuese [energji elektrike], tregues të tonalitetit për 

aparatet e incizimit, makina për shpimin e kartelave për zyrë, lëvozhga për kabllot 

elektrike, korniza për transparente fotografike, vizore rrëshqitëse rrethore, vizore 

rrëshqitëse, makina për llogaritje, kaliper rrëshqitës, grepa [mjete matëse], aparatet për 

projektim, kamera kinematografike, tuba kapilar, transportues të incizimit, helmeta 

mbrojtëse , maska për frymëmarrje, përveç për frymëmarrje artificiale, respiratorë, përveç 

për frymëmarrje artificiale, helmeta për saldatorë, zinxhirë për syze, zinxhirë për syze, 

aparat për rregullimin e ngrohjes, dhoma të errëta [fotografi], instrumentet për kontrollimin 

e bojlerit, corape, të ngrohura për rrymës, rafte për tharje [fotografis], pajisje redaktimi për 

filmat kinematografikë, aparat për redaktim të filmit kinematografik, qarqe të shtypura, 

llamba për ndricim [sinjale ndriçuese], pajisje vezulluese [dritat sinjalizuese], këmbanat 

sinjalizuese, kontejnerët për diapozitivët mikroskopik, kolektorët, elektrik, instalime 

elektrike për kontrollin e largët të operacioneve industriale, kutia shpërndarëse [energji 

elektrike], komutatorë, kompase detare, pajisje për shikim, aparat për matjen e fije, syze, 

pedometër, njehësor, metra, metronome, kondenzator [kapacitor], kapacitor, përçues 

elektrik, përçues të energji elektrike, mbyllës të qarqeve, lidhësit [elektrik], kuti bashkimi 

[elektrik], centrale, Kontaktet, elektrike, aparatet për kontrollimin e dërgesave postare, 

aparat për kontrollimin e postës me vula, aparat për rregullim, elektrik, aparat monitorimi, 

elektrik, aparat për kontrollimin e shpejtësisë së automjeteve, konvertues, elektrik, makina 

fotokopjuese [fotografike, elektrostatike, termike], spango për syze, spango për syze, 

kontejner kimik, mbajtës i kontejnerit kimik, lente korrigjuese [optikë], objektivat [Lentet] 

[optikë], instrumente kosmografike, kostume zhytjeje, aparate elektrike për ndërrim, 

ndërprerës, elektrik, kufizues [elektrik], prizat, shtupat dhe kontakte të tjera [lidhje 

elektrike], priza, shtupa dhe kontaktet tjera të [lidhje elektrike], korrigjues të rrymës, 

ndërprerës [energji elektrike], reduktues [energji elektrike], masat e rrobaqepëse , furra 

[laboratorike], kontejnerë [laboratorik], pajisje për matjen e trashësisë së lëkurës, 

ciklotrone, mjete për detektimin e monedhave të falsifikuara [rreme], mjete për detektimin 

e monedhave të falsifikuara, butona për hapjen e objektivit [fotografisë], densimetër, 

karikatura të animuara, tabaka laboratorik, detektorë metali për qëllime industriale ose 

ushtarake, sonarë, detektorë, kapakë [fotografi], diafragma [akustikë], aparate për 

fokusimin e transparencës fotografike, kamera [fotografi], transparente [fotografi], 

diapozitive [fotografi], projektuesit rrëshqitës, aparatet e projeksionit të transparencës, 

aparate për matjen e distancës, makina për diktim, aparate për zbërthim [mikroskopi], 

altoparlantë, mjet për thyerjen e qarkut, pajisje për incizim, mikroskopë, aparat për 

regjistrimin e distancës, aparat për incizim nga distanca, pajisjet për gjetjen kufirit, 

telemetër, kutitë shpërndarëse [elektrike], konzola shpërndarëse [elektrike], busullat 

[instrumentet matëse], masat, aparatet matëse, dinamometër, treguesit e nivelit të ujit, ikjet 

nga zjarri, poçe [fotografi], marrës telefonike, ekranet fluoreshente, ekrane projektuese, 
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mburoja për mbrojtjen e fytyrës për artizanë, ekranet [fotografi], tharës për përdorim në 

fotografinë, rafte fotografike, treguesit për humbje elektrike, mjetet matëse, elektrike, 

kabllot, elektrike, kanalet [elektrike], panele kontrolli [elektrike], qelizat galvanike, lidhjet 

për linja elektrike, lidhëse, elektrike, lidhjet, elektrike, rele, elektrike, elektrolizerët, 

transmetues të sinjaleve elektronike, vendosja e transmetimit [telekomunikacionit], aparat 

pastrimi për incizimet e gramafonit, aparat për pastrimin e disqeve incizuese, shirita të 

regjistrimit, regjistruesit e kilometrazhit për automjete, regjistruesit e kilometrave për 

automjete, bobina [fotografi], shenjat mekanike, epidiaskope, tuba për testim, aparate për 

balancim, termostate, ergometër, instrumentet dhe makinat e testimit material, drita në 

formë veze, pajisje për matje, pajisje për matjen e benzinës, pajisje për matjen e benzinës, 

kandela, kuti që janë bërë veçanërisht për aparatet dhe instrumentet fotografike, aparate 

testimi jo për qëllime mjekësore, refraktometra, matesit e ekspozimit [metrat e dritës], 

makina e faturimit, aparatet për fermentim [aparate laboratorike], pajisjet për siguri në 

trafikun hekurudhor, telat, elektrike, telat magnetike, matës vertikal, linjat vertikale, rrjeta 

për mbrojtje kundër aksidenteve, rrjeta të sigurisë, rrjeta për sigurimin e jetës, tarpaulin të 

sigurisë, aparat për prerjen e filmit, filtra për maska respiratore, filtra [fotografi], mbushësit 

e baterisë, aparate me frekuencë të lartë, frekuencë metra, siguresa, radiot, kristalet galena 

[detektorë], bateri galvanike, dorashka për mbrojtjen ndaj aksidenteve, dorashka për 

zhytësit, dorashka për mbrojtjen kundër rrezeve X për qëllime industriale, instrumenteve të 

testimit me gaz, gasometër [instrumentet matëse], aparate dhe instrumente për topografi, 

shufra për nivelim [instrumente gjeodezike], shufra [instrumentet gjeodezike], aparat tharës 

për printime fotografike, aparat ndriçues për printime fotografike, vizoret [mjete matëse], 

qelqe për matje, qelqe, ekrane për foto gravurë, rrjetet për bateri, veshje për mbrojtje 

kundër zjarrit, veshje për mbrojtjen nga zjarri, audio dhe video-marrës, aparat heliografik, 

holograme, Higrometër, fijet identifikuese për telat elektrik, lëvozhgat identifikuese për 

telat elektrik, aparate dhe pajisje për sigurimin e jetës, pipëza zjarri, motorët e zjarrit , 

pompa zjarri, treguesit e pjerrtësisë, klinometër, treguesit e gradientit, inklinometër, taksi 

metër, treguesit e sasisë, matësit e vakumit, treguesit e shpejtësisë, induktorët [energji 

elektrike], armaturat [energji elektrike], aparatet për përpunimin e të dhënave, pasqyra për 

inspektimin e punës, aparatet për ndërlidhje, transportuesit e pllakave të errëta [fotografi], 

invertorët [energji elektrike], aparatet jonizuese jo për trajtimin e ajrit ose ujit, vrimat për 

shikim [zmadhues lente] për dyer, shtyllë për matjen e lartësisë, mobile të bëra posacërisht 

për laboratorë, laktodensimetër, laktometër, llambat e natës [fotografisë], fenerë optik, 

llambat optike, fenerë magjik, fenerë sinjalizues, lazerë, jo për qëllime mjekësore, lente 

optike, peshore e letrës, regjistruesit [instrumentet për matje], linjat e zërimit, llupa për 

zmadhim [optikë], shenjat, shenjat shkëlqyese, të neonit, syze [optikë], syze, instrumentet 

që përmbajnë syze për shikim, nivelet gjeodezike, lente të syzeve, mallrat optike, matës të 

presionit, manometrat, periskopet, maska mbrojtëse, instrumentet matematikore, 

mekanizmat për televizor që operojnë me monedhë, megafonët, pajisjet për memorie 

kompjuterike, vizore të zdrukthëtarit , nivelet e merkurit, aparat për matjen e shpejtësisë 

[fotografi], aparat për matjen e saktësisë, instrumentet matëse, instrumentet meteorologjike, 

vizore [instrumenteve matëse], vida mikrometrike për instrumente optike, mikrofona, 

mikrotome, ndërprerës me alarm kohor, automatike, pasqyra [optika], aparat frymëmarrje 

për not nën ujë, aparate dhe instrumente detare, aparate detare për sinjalizim, instrumente të 

lundrimit, korniza të syzeve, korniza të syzeve, bateri, elektrike, akumulatorë, elektrik, 

nivelet [instrumentet për përcaktimin e drejtimit horizontal], instrumente për nivelizim, 
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prizmat [optikë], instrumentet e vëzhgimit, oktantët, ohmmetër, metër i valëve, aparate dhe 

instrumente optike, qelq optik, kompjuterë, programe kompjuterike [programet] të 

regjistruara, oscilografë, aparat për transmetimin e oksigjenit, ozonizues [ozonatorë], 

mikrometra, matës të mikrometrave, panelet për sinjalizim, shkëlqyes ose mekanik, përçues 

të rrufesë [shufra], parandalues të rrufesë, përçues të rrufesë, parking metra, aparatet dhe 

instrumentet për astronomi, aparat për matjen e trashësisë së lëkurës, hidrometrat acidik, 

aparate dhe instrumente për peshim, salinometër, tabaka për larje [fotografisë], mbështetëse 

për aparat fotografik, fokusues të pamjes, fotografike, fotometër, aparat për fototelegrafi , 

aparate dhe instrumente për fizikë, aparat për drejtim, automatik, për automjete, pipëtha, 

pipëza, tavolina për planifikim [instrumentet gjeodezike], planimetër, kufje për zhytësit, 

këmbanat [pajisjet paralajmëruese], pesha, polarimetra, radiotelefoni, radiotelegrafi , aparat 

për matjen e presionit, Treguesit e presionit, aparat projektimi, aparatet katodike kundër 

korrozionit, mbrojtës të dhëmbëve, pirometrat, aparatet për radar, radiot në automjete, 

aparatet radiologjike për qëllime industriale, protraktorët [mjete për matje], aparate dhe 

instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore , tuba me rreze X jo për 

qëllime mjekësore, pajisjet e mbrojtjes kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore, aparate 

telefonike, refraktorë, aparat me rreze X jo për qëllime mjekësore, spektroskope, rezistencë, 

elektrike, termometra, jo për qëllime mjekësore, respiratorë për filtrimin e ajrit, aparat i 

frymëmarrjes, me përjashtim të frymëmarrje artificiale, reostate, peshore [kandar], peshore 

levë [kandar], kandar [peshore levë], sinjale, shkëlqyese ose mekanike, sakarometër, sonda 

për qëllime shkencore, satelitë për qëllime shkencore, diafragma për aparatet shkencore, 

aparate për mësimdhënie, mbështjellës mbytës [rezistencë e plotë], lidhje telash [elektrike], 

dry, elektrik, sekstant, bilbila të sinjalizimit, trekëndëshat për paralajmërimin e prishjes së 

automjetit, aparatet elektro-dinamike për kontrollin e largët të sinjaleve, simulatorë për 

drejtimin dhe kontrollin e automjeteve, sirenat, aparat për transmetimin e zërit, aparat për 

incizim, aparat për riprodhimin e zërit, aparate dhe makina për zërim, pajisje për drejtimin e 

zërit, instrumente për gjetjen e zërit, aparat spektograf, sferometër, stereoskope, aparat 

stereoskopik, gjilpëra të pajisje të incizimit, styli për pajisjet e incizimit, sulfitometër , 

teleprinterë, tele shtypës, tahometër, matësit e hapjes së vrimave me vidë, telegrafe [aparat], 

aparat televiziv, telat telegrafik, aparatet për kontrollim nga distanca *, shtylla për antena pa 

tel, teleprompterë, impiante telefonike, telerupterë, dylbi, teleskopë, tregues të 

temperaturës, aparat për regjistrimin e kohës , teodolite, termostate për automjete, 

totalizatorë, njehsorët e revolucionit, rregullatorët e shpejtësisë për pajisjet e incizimit, 

transmetues [telekomunikacion], peshoret e saktësisë, matësit e shenjimit [mobilieri], tuba 

vakumi [radio], urinometër, variometër, shkallë barometri, videokaseta, viskosimetër, 

instalime për parandalimin e vjedhjes, elektrike, rregullatorë të tensionit për automjete, 

makina të votimit, voltmetër, aparatet për ndryshimin e gjilpërave të pajisjeve të incizimit, 

poza për eksperimente laboratorike, tela të siguresave, telat e aliazheve metalike [tela të 

siguresave], antikatoda, bilbila shurdhues, teleskopë zbulues për armë zjarri, pamjet 

teleskopike për armë të zjarrit, aparati për paralajmërim kundër vjedhjes, instrumentet e 

azimutit, fenerë, që shkëlqejnë, mbajtësit për mbështjellje elektrike, filma, të ekspozuar, 

shenjat rrugore, shkëlqyese ose mekanike, goma pluskuese për shpëtimin e jetës, goma 

pluskuese për sinjalizim, sinjalizues, busulla orientuese, sinjale për mjegull, jo-eksplozive, 

arka, ekrane të radiologjisë për qëllime industriale, kartat e identitetit, qelizat fotovoltaike 

magnetike, densitometër, disqe, disketa magnetike, kaseta për pastrimin e kokës [incizim], 

video incizues, tastierë kompjuteri, qarqe të integruara, gjysmë-përçues, ç [qarqe të 
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integruara ], katoda, jelekë për shpëtimin e jetës, rripa për shpëtimin e jetës, aparate dhe 

instrumente kimike, film kinematografik, i ekspozuar, materiale për rrjetat e energjisë 

elektrike [Tela, kabllot], lentet e kontaktit, kontejnerët për lentet e kontaktit, inkubatorë për 

kulturë bakteriale, bateri diellore, tela bakri, të izoluar , tuba të shkarkimit, elektrike, përveç 

për ndriçim, tuba elektrike për shkarkim, përveç për ndriçim, diafragma [fotografisë], 

aparatet e distilimit për qëllime shkencore, pajisje për lirimin e dozës, dozimetrat, zilet 

elektrike për derë, kuti për syze, kuti për syze, furrat për përdorim laboratorik , furrat për 

përdorim laboratorik, fibra optike [fibra] [filamente për përcim të dritës], filamente për 

përcimin e dritës [fibra optike [fibra]], telat e telefonit, filma me rreze X, të ekspozuar, 

filtra për rrezet ultravjollcë, për fotografi, bori për altoparlantë, trekëmbësh për kamera, 

lexuesit e barkodit, jelek anti-plumb [xhaketa (Am.)], jelek anti-plumb (Am.), jelek anti-

plumb,  goma për shenjim, meshë për qarqe të integruara, aparat kromatografi për përdorim 

laboratorik, kronografe [ aparat për regjistrimin e kohës], kompakt disqe [audio-video], 

kompakt disqe [read-only memory], programe operative kompjuterike, të regjistruara, 

pajisjet periferike kompjuterike, programe kompjuterike, të regjistruara, kondenzatorët 

optik, ciftëzuesit akustik, ciftëzuesit [Pajisje për Përpunimin e të Dhënave], hapësirat për 

dekomporesim, asgjësim, maska të zhytësve, stilolapsa elektronik [njësitë vizuale të 

ekranit], kartat e koduara magnetike, makina faksimile, anije zjarri, interface për 

kompjutera, kuti muzikore për kompjutera, jastëk për gju për punëtorët, reduktues të dritave 

[rregullatorë], elektrik, rregullatorët elektrik të dritës [reduktuesit e dritës], mediut për të 

dhëna magnetike, koduesit magnetik, njësitë e kasetave magnetike kompjuterike, 

mikroprocesorët, modemët, monitorues [të pajisjeve kompjuterike], monitorues [të 

programeve kompjuterike], miu [njësia periferike kompjuterike], lexuesit optike të 

karaktereve, mediumet optike të të dhënave , disqet optike, printera për përdorim me 

kompjuterë, procesorë [njësive qendrore të përpunimit], njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit], lexuesit [pajisjet për përpunimin e të dhënave], kufizimet e sigurisë, përveç 

për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive, skaner [pajisjet për përpunimin e të dhënave], 

detektorë tymi, transistorë [elektronik], fotografi me rreze X, përveç për qëllime mjekësore, 

kryqëzime për kabllot elektrike, numëratore, axhendat elektronike, makina për përgjigje, 

kamera, kasetofonët, pajisjet për lojëra me kompakt disk, aparatura diagnostikuese, jo për 

qëllime mjekësore, drivera për kompjutera, binarët e elektrizuar për drita vezulluese, 

përkthyes elektronik, etiketa elektronike për mallra, batanije zjarri, llamba dore [fotografi], 

kartat me qark të integruar [karta smart], karta smart [kartat me qark të integruar], lugë 

matëse, kompjutera (notebook), tabela elektronike për njoftim, kalkulator xhepi, këpucë për 

mbrojtjen ndaj aksidenteve, rrezatim dhe zjarr, sistemet spërkatës për mbrojtjen nga zjarri, 

kabllot motorino për motorët, syze dielli, ora [pajisje për regjistrimin e kohës], video 

kaseta, mbushës për video lojëra, video ekrane, video telefona, syze për sport, kapëse për 

hundë për zhytësit dhe notuesit, helmeta mbrojtëse për sport, publikime elektronike, të 

shkarkueshme, programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm], aparate të navigimit për 

automjete [kompjuter i integruar on-board], magnet dekorativ, telefona pa tela, mbështetës 

e miut kompjuterik, stereo personale, pushues dore për përdorim me kompjuterë, kabllo 

koaksial, fibër [fibër (Am.)] kabllo optike, mbuloesa për priza elektrike, zbuluesit e 

thellësisë detare, gardhe të elektrizuara, softuer për lojë kompjuterike, kufje, balast 

ndriçimi, radio fletat, aparat për navigacion satelitor, valvola solenoide [ndërprerës 

elektromagnetik], mbrojtës nga rritja e tensionit, radiolidhje, erëtregues për ta treguar 

drejtimin e erës, drejtues elektronik për emetimin e dritës, model reanimimi [aparate 
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mësimore], rregullatorët e fazës së ndriçimit, kohë treguesit [qelq rëre për tregimin e 

kohës], qelq rëre për tregimin e kohës, çip i ADN, pajisje për lojë me DVD, makina 

automatike parash [ATM], aparatet për semafora [pajisje për sinjalizim], pako për telefona 

pa përdorimin e duarve, rrjeta asbesti për zjarrfikës, helmeta për ciklizëm, veshje e 

prodhuar posacërisht për laboratorë, byzylyk për identifikim të koduar, magnetik, 

transponderë, tone të ziles për telefona mobil, këngë muzikore të shkarkueshme, fotografi 

të shkarkueshme, Testi (Crash test Dummies), centrifuga laboratorike, tabelat me qark të 

shtypur, USB flash disqet, aparatet e Sistemit të Pozicionimit Global [GPS], pajisje 

portative mediale për lojëra, shiritat e telefonave celular, diodat për emetimin e dritës 

[LED], triodat, transformatorët për përshpejtim, kompjutera laptop, zorrë zjarri, çanta të 

përshtatura për laptopë, mëngë për laptopë, korniza të fotove dixhitale, enët Petri, tuba 

Pitot, stroboskopet, konet e trafikut, etiketat për tregimin e temperaturës, jo për qëllime 

mjekësore, aplikacionet softuerike kompjuterike, të shkarkueshme, lexuesit elektronik të 

librave, telefonat smart, toner për printer, të papërdorur, për printera dhe fotokopje, 

monitorues të foshnjave, video monitorues të foshnjeve, kapak i objektivit, kompjutera 

tabletë, kartat kryesore të koduara, syze 3D, kartat e kujtesës për makinat e video lojërave, 

veshje anti-plumb, akselerometër, adaptera elektrik, kapsula për shpëtimin e jetës nga 

fatkeqësitë natyrore, pajisje kompjuterike, panele diellore për prodhimin e energjisë 

elektrike, telefona celular, telefona celularë, telefona celularë, teleskop për artileri, shenja 

digjitale, rroba për gjurmimin e aktiviteteve, mbushësit për cigare elektronike, byzylyk të 

lidhur [instrumente matëse], kapak për telefona smart, kuti për telefona smart, shkopinj për 

fotografim selfie [monopode që operohen me dorë], kalorimetër, metër për matjen e 

rrjedhës, xhaketa reflektive të sigurisë, jaka elektronike për trajnimin e kafshëve, konzolla 

për përdorim me kompjuterë, përveç për video lojëra, syze smart, ora smart, aparate për 

fikje të zjarrit, filma mbrojtës të përshtatur për ekranet e kompjuterave, mbrojtës të gojës 

për sport, mbrojtës të kokës për sport,% mustss, syze, syze, syze, syzet mbrojtëse, syze, 

syze të sigurisë, syze dielli, syze sportive, syze sportive, kompase, dylbi, syze për spiunim, 

instrument monokular, instrumente për vëzhgim, instrumente optike, pajisje për vëzhgim 

gjatë natës, pajisjet për ndricim gjatë natës, syze për ndricim gjatë natës, helmeta, helmetat 

e sigurisë, helmeta për mbrojtje nga rrëzimi, maska mbrojtëse, maskat e mbrojtjes, bilbila, 

bilbila për alarmim, tuba, sirena, boria, diafona, vatë, jastëk për gju, mbrojtës për gju, 

mbrojtës për bërryl, bombola, kanaçe, kontejnerë metalik, këmishat antiplumb, bateri, 

veshore, pajisje për mbrojtjen e dëgjimit të veshit, maskë për fytyrë, maskë të sigurisë, 

mburojë e fytyrës, mbrojtja personale, mbrojtës personal, mbrojtes te trupit.   

11   Instalime për ujitje, automatike, akumulatorët për ngrohje, djegës të acetilenit, 

gjeneratorë të acetilenit, fishekzjarre të acetilenit, mbulesa për ventilim, instalimet e 

ndriçimit për automjetet e ajrit, furrat e ajrit të nxehtë, aparatet për aromatizimin e ajrit, 

aparate për ftohjen e ajrit, filtra për kondicionimin e ajrit, ri-ngrohës të ajrit, tharës të ajrit 

[tharëse ], tharës të ajrit, tharëse të ajrit, instalimet për kondicionimin e ajrit, instalime për 

kondicionimin e ajrit, instalime për filtrimin e ajrit, aparatet e ajrit të nxehtë, pajisje për 

larje me ajër të nxehtë, shkrepëse fërkuese për ndezjen e gazit, ndezës të gazit, ndezës, poçe 

drite, poçe drite, elektrike, llamba harkore, llamba elektrike, pllaka strukturore për furrat, 

kornizë nga metali për furra, kabinete frigoriferike, drita për automjete, tenxhere për zierje 

me presion, elektrike, pajisjet kundër verbimit për automjete [llamba të integruara], fenerë 

për automjete, ftohës për furra, vaskë ftohëse për furra, kazanë për dush, vaska për dush 

sitz, kabinete për banjë turke, të lëvizshme, pajisje për banjë, ngrohës për banjë, instalimet 
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për banjë, pajisje për instalimin e vaskës, llamba, fenerë për ndriçim, mbulesa për llambë, 

kuti për llambë, djegës me flakë, djegës për llambat , drita për biçikletë, bidet, kaldaja, 

përveç pjesëve të makinave, furra, hidrante, kapak për radiator, llamba xhepi, elektrike, 

llambë xhepi, ngrohës të ujit, furrat e furrtarëve, pipëza kundër spërkatjes, krik për pjekje, 

skarë në helle, aparate laboratorike për djegie, kuti të shkrepësave për përdorim në 

industrinë e naftës, djegës, djegës për vrasjen e mikrobeve, bojler për pastrimin e rrobave, 

larëse bakri, tualete, të lëvizshme, ventilatorë [-ajër të kondicionuar], pajisje për pjekjen e 

kafes, aparate për ngrohje, çezma [rakord, rubinetë] [rubinetë(Am. )] për tuba, rubinetë për 

tuba (Am.), rubineta të vaskës [rubineta], regjeneratorë për ngrohje, pajisje furre nga argjila 

që i reziston zjarrit, poçet për sinjale drejtuese për automjete, karbon për llambat me hark, 

instalimet e ngrohjes, aparateve ngarkuese për furrat, tanke për pastrim, instalimet e 

ngrohjes [ujë], instalimet e ngrohjes me ujë të nxehtë, kaldaja për ngrohje, gypa të bojlerit 

[tuba] për instalimet e ngrohjes, kondicionerët për automjete, aparate për ngrohje për lëndët 

djegëse të ngurta, të lëngshme ose të gazta, ngrohje për automjetet, aparatet për ngrohje, 

elektrike, radiatorë të ngrohjes qendrore, pajisje për lagështi për radiatorë të ngrohjes 

qendrore, elementet e ngrohjes, ngrohës për ngrohjen e shufrave të hekurit, ngrohës të 

shputave, elektrike ose jo-elektrike, doreza për shputa, posacërisht ato me ngrohje elektrike, 

ngrohës të pllakave, ngrohës për zhytje, qelq për llamba, oxhak për llamba, qyngja të 

oxhakut, ventilator për oxhak, tharëse e flokëve [tharëse], tharëse flokësh, tharëse flokësh, 

instalimet për shpërndarjen e ujit, aparat për tharje, aparat për ajër te kondicionuar, pajisje 

për nxehjen e ngjitësit, shtylla për distilim, ekonomizues të karburantit *, ekonomizues të 

karburantit *, tuba [pjesë të instalimeve sanitare], tuba uji për instalimet sanitare, instalime 

për përçimin e ujit, ËC [tualet], tualete, ngrirës, enë kuzhine për gatim, elektrike, soba, 

aparate dhe instalime për gatim, drita për motoçikleta, tuba të shkarkimit, elektrike, për 

ndriçim, shkrirës për automjete, pajisje për lirimin e dezinfektuesve për tualet, shpërndarës 

të dezinfektuesve për tualet, aparate dezinfektuese, bimët shkripëzuese, aparat për tharje, 

shpërndarës të dritave, aparat për ftohjen e pijeve, aparat për distilim, dushe, priza për dritat 

elektrike, instalimet e pastrimit të ujit, aparate për filtrimin e ujit, instalimet e ftohjes për 

ujë, fontana, rezervuar të ujit me presion, sterilizues të ujit, shkëmbyes të nxehtësisë, që 

nuk janë pjesë të makinave, aparate dhe instalime ndriçimi, llamba, instalime për pastrimin 

e kanalizimit, drita të tavanit, radiatorë, elektrik, aparat për pastrimin e gazit, soba, aparat 

tharës për foragjere, aparat tharës për foragjere, avullues, soba [aparate për ngrohje], 

filamente për llambat elektrike, filtra për ujë të pijshëm, fishekzjarre, farka, portativ, furra, 

përveç për përdorim laboratorik, furra, përveç për përdorim laboratorik, pajisje për dhënien 

e formave, për furrat, pajisje për dhënien e formave për furra, pajisje për dhënien e formave 

për furra, pajisje për dhënien e formave për furra, skarë për furrë, shufra zjarri, vatra, kuti 

për hirin e furrave, pus për hirin e furrave, aparate dhe makina frigoriferike, dhoma 

frigoriferike, frigoriferë të lëvizshëm, kontejnerë frigoriferik, llamba me dritë fluoreshente, 

pjekës frutash, pastrues të gazit [pjesë e instalimeve të gazit], pastrues [pjesë të instalimeve 

të gazit], djegës të gazit, kaldaja me gaz, llamba me gaz, kaldaja me avull, përveç pjesëve të 

makinave, llamba për vrasjen e mikrobave për pastrimin e ajrit, makina dhe aparate për 

akull, kuti për akull, sirtar për akull, llamba në formë të globit, llamba në formë të globit, 

pllaka të nxehta, toster për bukë, toster, aparate për pjekje, tigan [pajisje gatimi], skarë 

[pajisje gatimi], furra, aparat jonizues për trajtimin e ajrit ose ujit, fontana dekorative, 

llamba laboratorike , instalime për ftohjen e qumështit, pasterizues, llamba të naftës, llamba 

me rreze ultravjollcë, jo për qëllime mjekësore, llamba të sigurisë, llamba reflektuese, 
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fenerë kinez, drita dekoruese për dekorim festiv, legena për pastrimin e duarve [pjesë e 

instalimeve sanitare], enë për pastrimin e duarve [pjesë të instalimeve sanitare], instalimeve 

të ftohjes për lëngje, tuba shkëlqyese për ndriçim, filamente të magnezit për ndriçim, pjekës 

të maltit, llamba të minatorëve, instalime për përpunimin e karburantit dhe materialit të 

moderuar bërthamor, instalime për përpunimin e karburantit bërthamor dhe materialit të 

moderuar bërthamor, valvula për kontrollimin e nivelit në rezervuar, drita, elektrike, për 

pemët e Krishtlindjeve, dritat elektrike për pemët e Krishtlindjeve, numra të shtëpisë me 

shkëlqim, djegës të oksihidrogjenit, radiatorë [ngrohje], ndezës të naftës, drita për 

automjete, pllaka për ngrohje, pishtarë për ndriçim, llamba të dorës për ndricim [pishtarë], 

drita për kërkim, instalime të polimerizimit, furra kuzhine [furrat], valvulat e ajrit për 

instalimet e ngrohjes me avull, aparatet dhe makinat për pastrimin e ujit, aparate dhe 

makina për pastrimin e ajrit, kullat e rafinimit për distilim, instalime dhe makina për ftohje, 

unaza për gatim, ngrohës të ujit [aparat], reflektorë të automjeteve, pajisje dhe instalime 

frigoriferike, pajisje dhe instalime për ftohje, pajisje për lagështi [ngrohje], pajisje 

rregulluese për aparate dhe gypa të ujit ose gazit, pajisje të sigurisë aparate dhe gypa për ujë 

apo gaz, çezma [rubineta], pastrues për çezmat e ujit, skara në helle, aparatev dhe instalime 

sanitare, aparat dhe instalime për tharje, aparate për tharje me dorë për banja, mbështjellës 

[pjesë të instalimeve për distilim, ngrohje ose ftohje], ventilatorë [pjesë të instalimeve për 

kondicionimin e ajrit], sterilizues, instalimet e ftohjes për duhan, pjekës të duhanit, aparate 

për ndriçim për automjete, pjekës , instalimet për bartjen e hirit, automatike, instalimet për 

gjenerimin e avullit, instalime dhe aparate për ventilim [me ajër të kondicionuar], instalime 

për ventilim [me ajër të kondicionuar] për automjete, guackë tualeti, ulëse tualeti, hije të 

llamave, mbajtës të abazhurit, çezmat mikser për gypat e ujit, pajisjet për rregullimin dhe 

sigurinë e gypave të gazit, pajisjet për rregullimin dhe sigurinë e aparateve të ujit, 

akumulatorët me avull, aparate dhe instalime për zbutjen e ujit, kapak ventilimi për 

laboratorët, sterilizues të ajrit, poza, djegës të alkoolit, djegës të benzinës, pajisjet kundër 

ndriçimit të tepërt për automjete [pajisje për llamba] , pajisjet anti-verbuese për automjete 

[pajisje për llamba], aparat ngrohës për shkrirjen e dritareve të automjeteve, kllapa për 

djegësit e gazit, instalimet e furnizimit me ujë, reaktorë bërthamorë, shtylla atomike, 

autoklava [soba elektrike me presion], soba me presion [autoklava], elektrike, llamba për 

sinjale drejtuese të automjeteve, drita për automjete, drita për automjete, ngrohës elektrik 

për shishet ushqyese, toster për petulla, elektrike, pajisje për rregullimin dhe sigurinë e 

aparateve të gazit, zierëse kafeje me filtër, elektrike, makina kafeje, llamba elektrike në 

rrugë, llamba standarde , qyngje për kaldajat e ngrohjes, skara, tigan të thellë, elektrike, 

vatra, shtëpiake, pompa të ngrohjes, kolektor solar termik [ngrohje], furra diellore, aparate 

për rrezitje [shtretër dielli], instalime për lëshimin e ujit, aparate për lëshimin e ujit, aparat 

ushqyes për kaldajat e ngrohjes, frigoriferë, aparat për aromatizim, jo për përdorim 

personal, aparat për konsumimin e ujit, aparat për pastrimin e vajit, aparat për tymosje, jo 

për qëllime mjekësore, pajisje për furrë [mbështetëse], ngrohës të xhepave, banjë [enë], 

aparat kromatografik për qëllime industriale, filamente për ngrohje , elektrike, kondenzator 

të gazit, përveç pjesët e makinave, jastekë për ngrohje [jastek], elektrike, jo për qëllime 

mjekësore, jastëk për ngrohje [jastekë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, instalimet për 

banjë sauna, hapësira për dush [rrethore (Am.) ], lavamane, aparate për masazhën e fytyrës 

me avull [sauna], urinale [pajisje sanitare], shishe me ujë të nxehtë, enë, elektrike, ngrohës 

të krevatit, batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore, tigan për ngrohje, aparat për 

filtrimin e akuariumti, ngrohës i akuariumit, drita akuariumi, qilima të nxehtë elektrik, 
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furrat dentare, pajisje elektrike për prodhimin e jogurtit, rezervuar zgjerues për instalimet e 

ngrohjes qendrore, kapakët ekstraktues për kuzhina, ventilatorët elektrik për përdorim 

personal, tharëse të rrobave, elektrike, furra me mikrovalë [aparate për gatim], aparat për 

klorinizimin e pishinës, valvula termostatike [pjesë të instalimeve të ngrohjes], aparat për 

lirimin e ujit me shtypje në pishinë, aparat për dehidrimin e mbeturinave të ushqimit, drita 

për zhytje, emetues të pikave për ujitje [pajisje për ujitje], qese steriziluese për një 

përdorim, dhoma të pastra [instalime sanitare], shkëmbinj të lavës për përdorim në skara, 

makina për ujitje për qëllime bujqësore, furra me mikrovalë për qëllime industriale, makina 

për pjekjen e bukës, kabinete frigoriferike me ekran, avullues të pëlhurave, makina për 

prodhimin e bukës, aparate për ndriçim me diode për emetimin e dritës [LED], aparat për 

dush me hidromasazh, kabinete të nxehtësisë me ekrani, multizierëse, pajisje për avullimin 

e ushqimit, elektrike, shtypës të Tortilla-ve, aparate për sterilizimin e librave, Musts%, 

llamba, drita, drita për kampim, pishtarë, llamba dore për ndriçim, llamba xhepi, llambat të 

naftës, llamba të parafinës, llamba vajguri, fenerë, fenerë dore, llamba për stuhi, llamba për 

kokë, llamba të inspektimit, pishtarë elektrik, llamba portative, shkopinj ndriçues, shkopinj 

shkëlqyes, dritë fluoreshente, shkopinj ndriçues, furrat të vogla portative, vatë për ngrohje, 

nxehës të duarve, soba, soba, soba elektrike, çajnikë elektrik.   

14   Agat, akrepa ore, shufra nga metalet e çmuara, stoli nga qelibari i verdhë, ornamente 

nga qelibari i verdhë, perla e bërë nga qelibari sintetik [qelibar i shtypur], amulete [stoli, 

bizhuteri (Am.)], pe argjendi [tela argjendi], fije argjendi [ stoli, bizhuteri (Am.)], orë, 

lavjerrës [Ndreqës të orëve të murit dhe orëve të dorës], fuçi [Ndreqës të orëve të murit dhe 

orëve të dorës], byzylyk [stoli, bizhuteri (Am.)], orë dore, brez për orë dore, shirita për ora 

dore, shirita të orëve të dorës, ornamente [stoli, bizhuteri (Am.)], xhingla [stoli, bizhuteri 

(Am.)], brosh [stoli, bizhuteri (Am.)], disqe telefoni [Ndreqës të orëve të murit dhe orëve të 

dorës], ora diellore, mekanizëm ore, zinxhirë [stoli, bizhuteri (Am.)], zinxhirë të orëve të 

dorës, kronografe [ora], kronometër, kronoskope, instrumente kronometrike, qafore [stoli, 

bizhuteri (Am.)], orë dhe orë dore, elektrike, kapëse për kravatë, monedha, diamante, fije 

nga metali i çmuar [ stoli, bizhuteri (Am.)], tela prej metali të çmuar [stoli, bizhuteri 

(Am.)], orë atomike, orë për kontrollim [orë Master], orë master, kuti për orë, iridium, stoli 

nga fildishi, bizhuteri nga fildishi, ornamente nga qelibari i zi, qelibar i zi, të papërpunuara 

ose gjysmë të përpunuar, dhurata nga bakri, stoli, bizhuteri, medaljon [stoli, bizhuteri 

(Am.)], medalje, metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara, ora, susta 

për orë, xham për orë, kristale për orë, lëvizjet për orë dhe orë dore, olivin [perlë], peridot, 

ari, të papunuara apo të shtypura, fije ari [stoli, bizhuteri (Am.)], osmiumin, paladium, 

stolitë [stoli, bizhuteri (Am.)], karfica dekorative, perla [stoli, bizhuteri (Am.)], gurë gjysmë 

të çmuar, gurë të çmuar, platin [metalike], orë alarmi, rodium, ruten, mineral qelqi [gurë të 

çmuar], statuja prej metali të çmuar, stoli nga guri i çmuar artificial [kostum bizhuteri 

(Am.)] , stoli nga guri i çmuar artificial, bizhuteri nga guri i çmuar artificial [kostum 

bizhuteri], aliazhe të metalit të çmuar, spiranca [ora muri dhe ora dore], unaza [stoli, 

bizhuteri (Am.)], veprat e artit prej metali të çmuar, kuti prej metali të çmuar, ornamente 

për kapela nga metali i çmuar, vathë, stolitë të këpucëve prej metali të çmuar, mansheta, 

buste nga metali i çmuar, kuti për ora [pjesë të orës], kuti prezantimi për ora, figura 

[statuja] prej metali të çmuar, statuja prej metali të çmuar, karfica [stoli, bizhuteri (Am.)], 

karfica të kravatave, shenja nga metalet e çmuara, mbajtëse çelësash [xhingla ose zingjirë 

ore], zinxhirë çelësash [xhingla ose zingjirë ore], argjend, të papërpunuara ose të shtypura, 

ora me matës kohe, stoli cloisonne [Bizhuteri (AM.)], kuti për stoli, kuti për stoli, rruaza 
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për të bërë stoli, rruaza për të bërë bizhuteri, kapëse për stoli, kapëse për bizhuteri, gjetje 

për stoli, gjetje për bizhuteri, rul për stoli, rul për bizhuteri, perla të lustruara për të bërë 

stoli, perla të lustruara për të bërë bizhuteri, unaza ndarëse prej metali të çmuar për çelësa, 

kuti prezantimi për stoli, kuti prezantimi për bizhuteri, akrepa ore,% Musts, bizhuteri, 

bizhuteri falso, bizhuteri për modë, bizhuteri për kostume, qafore, gjerdanë, byzylyk, 

zinxhir krahu, zinxhirë, unaza, orë dore, orë, kronometra, rripa orësh , byzylyk ore, rrip ore, 

mbajtëse çelësash, zingjirë orësh, tufa, emblema, stema, etiketa.   

16   Letra çeliku, stilolapsa çeliku, makinë me shirit ngjitës [rekuizita të zyrës], pulla për 

adresa, makina për adresim, letër *, postera, tabela për shpallje prej letre ose kartoni, 

makina postare për përdorim në zyre, metra postare për përdorim në zyre, kapëse për zyra, 

kapëse për zyra, kapëse për stilolaps, presa për kapje [rekuizitat për zyra], albume, album 

me copa të ngjitura, piktura, printime [gravura], shirita për puro cigare, makina për 

mprehjen e lapsave, mbajtëse librash elektrike ose jo-elektrike,, mbështetëse dore për 

piktorë, akuarel, bojëra uji [piktura] , ngjyra uji [piktura], modele të arkitektëve ', dosje për 

dokumente [artikuj për zyrë], dërrasë e vogël shkrimi, lapsa për dërrasat e vogla të shkrimit, 

letër argjendi, baltë për modelim, tabela aritmetike, tabela për llogaritje, gravura, punët 

litografike të artit, piktura [piktura], me ose pa korniza, lapsa, gazeta, botime periodike, 

atlaset, lidhësve me fletë të buta, shirit ngjitës [artikuj për zyrë], mushama për gota birre, 

bileta, mostrat biologjike për përdorim në mikroskopi [materiale mësimore], blloqe për 

printim, fletore për vizatim, blloqe [artikuj për zyre], bobina për shirita me ngjyrë, shirita 

dore për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit, pamflete, dizajnë për qëndisje [modele], 

mbërthecka për vizatim, pineske, pajisje për lagie [rekuizitat e zyrës], brusha për pikturim, 

letër thithëse, pulla [vula], pulla të vulosura, jastëk për ngjyrë, dyllë për mbyllje, makina 

për vulosje për zyra, komponime për vulosje për qëllime shkrimi, libra për shkrim apo 

vizatim, tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave, modele të gjurmimit, letër për 

gjurmim, leckë për gjurmim, gishta gome [rekuizita të zyrës], lloje të printimit, letër 

karboni, letër për makinat e regjistrimit, fletore, vizore katrore, karta *, Lista, materiale 

mësimore [përveç aparatit], kartat e indeksit [artikuj shënimi], letre kartoni [artikuj shkrimi] 

*, kuti kapelash nga kartoni, pajisje për shpimin e kartave, tuba kartoni, katalogë, etiketa 

për kartat e indeksit, libra këngësh, tespihe, rruaza, korniza për kompozim [printim], dosje 

për letra, xhaketa për letra, këmbaleca për pikturim, numrat [lloji], ngjyrat indiane, 

kromolitografe [kromos], kromos, dyll për modelim, jo për qëllime dentare, dosje [rekuizita 

të zyrës], pajisje për shpim për zyrë, letër higjienike, letër higjienike, libra, kompase për 

vizatim, lloje [Numrat dhe letra], letra [lloji], shkopinj për kompozim, tabaka nga letra, 

qese konike të letrës, lëngje për korrigjim [rekuizita të zyrës], ngjyrë për korrigjim 

[heliografi], maje lapsi, seksionet histologjike për qëllime mësimore, kthesa franceze, 

mbulesa [shkrimi], mbështjellës [artikuj shkrimi], shkumës për shkrim, shkumës për 

litografi, shkumës i rrobaqepësit, mbajtës të shkumësave, mbajtës të lapsave, mbajtës të 

majeve të lapsave, kontejnerët krem të letrës, kapëset e letrës, rulo për makina shkrimi, 

transferet [dekalkomaniat], dekalkomaniat, printime grafike, krehër grimcues, tabela për 

vizatim, materiale për vizatim, instrumente për vizatim, diagrame, zarfe [shkrimi], 

dublikatorë, gravura, letër ambalazhi, letër për paketim, maja të penës, makina shkrimi, kuti 

lapsash elektrike ose jo-elektrike, stilolaps, kuti për lapsa, maja prej ari, produktet për 

fshirje, materiale për shkrim, mburoja [vula të letrave], mburoja për fshirje, gomë, letër 

elektro kardiografe, makina për shpimin e vrimave [rekuizita për zyrë] , ngjyrë *, shirita për 

ngjyrë, kontejner i vogël për ngjyrë, makina për mbylljen e zarfeve, për zyra, fotografi [të 
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printuara], fshirës stilolapsi, vula [pulla], pëlhura për libërlidhje, komplete për vizatim, 

regjistra [libra], indekse, figura [statuja] nga letra, letër filtruese, materiale të filtrimit 

[letër], forma, të shtypura, pajisje të zyrës, përveç mobileve, lapsa qymyr druri, stilo lapsa 

[shkrimi], rafte galerash [shtypjen], elektrotipe, harta gjeografike, globe tokësore, enë me 

bojëra uji [bojëra uji] për artistë, enë me bojëra uji [bojëra uji] për artistë, pjata artistike me 

bojëra uji, riprodhime grafike, prezantime grafike, fshirës [goma] për zyrë, pllaka për 

gdhendje, hektografet, oraret e printuara, substanca të lëngshme për sipërfaqet e ngjitura 

[rekuizita për zyrë], kartolina, materiale të printuara, pajisje për etiketim me dorë, batanije 

të printuesve, jo nga tekstili, komplete për printim [pajisjet e zyrës], publikime të printuara, 

manuale [doracakë], doracakë [manual], letër shkrimi, mbajtëse letrash, gjilpëra gjurmuese 

për qëllime të vizatimit, lapsa për vizatim, çarçaf tavoline nga letra, litografi, gurë 

litografik, broshura, letër shkëlqyese, figura nga letra, palosje [shkrimi], shkumës për 

shenjim, plastika për modelim, materiale për modelim, pelte për modelim, shami letre, fletë 

me ngjyrë për dublikatë, mbulesa tavolinash prej letre, dërrasa të zeza, kapëse letrash, 

aparat për numërim, oleografe, libërlidhës [libërlidhje], vafer për vulojse, paleta për piktorë, 

pantografe [instrumente të vizatimit], artikuj shkrimi për zyrë, letër pergamenë, pastele 

[ngjyra të ujit], modele për qepje, kuti për stilolapsa, rulo për piktura shtëpiake, kanavacë 

për pikturë, kuti për bojë [artikuj për përdorim në shkollë], pëlhurë plastike për 

mbështjellje, aparat për montimin e fotografive, mbajtëse të fotografive, foto-gravura, 

projekte, plane, dosjet [artikuj shkrimi për zyrë], stilografë, pllaka për stilolapsa, stilolapsa, 

portrete , mbulesa letre për vazo të luleve, mbulesa letre për vazo të luleve, aparate dhe 

makina për shaptilograf, shirita dhe karta letre për incizimin e programeve kompjuteri, 

prospekte, letër për radiograme, vizore për vizatim, reglet për printerë, materiale për 

libërlidhje, libërlidhëse, leckë për libërlidhje, leckë për libërlidhje, litarë për libërlidhje, 

litarë për libërlidhje, fletët me ngjyrë për makina për riprodhimin e dokumenteve, stilolapsa 

[paisjet e zyrës], revista [periodike], shirita letre, shirita për makinat e shkrimiit, çanta [zarf, 

qese] prej letre ose plastike, për paketim, jastëk për vulosje, mjete shkollore [shkrimi], 

shënues librash, kartolina urimi, steatit [shkumës rrobaqepës i], sfera për lapsat me maje në 

formë të sferave, letra tavoline, qilim për tavolinë, tastet e makinave të shkrimit, mbajtës 

për vula [vula], kuti për vula [vula], pulla postare, mbajtëse të pullave, transparente 

[shkrimi], aparate për skicim dhe ilustrim, gluten [zam] për artikuj të shkrimit apo për 

qëllime shtëpiake, ngjitëse [ngjitëse] për artikuj shkrimi apo qëllime shtëpiake, shirita 

ngjitës për qëllime shkrimi apo qëllime shtëpiake, shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose për 

qëllime amvisërie, pllaka të adresave për makinat e adresimit, almanakë, kalendarë, pelte e 

amidonit [Ngjitës] për artikuj shkrimi apo qëllime shtëpiake, furça, shirita vetë-ngjitës për 

qëllime shkrimi apo qëllime shtëpiake, shirita elastik për zyra, grykashka të letrës, tabelë 

druri [artikuj shkrimi], letër druri, kuti kartoni ose letre, mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa, 

zarfe për shishe nga kartoni apo letra, mushama të letrës, kartat e shpalljes [shkrimi], pako 

flluskuese plastike për mbështjellje ose paketim, flamuj të letrës, grirëse letre për përdorim 

në zyre, fletët e celulozës së bonifikuar për mbështjellje, kabinete për artikuj shkrimi 

[paisjet e zyrës], ngjitër për artikuj shkrimi apo qëllime shtëpiake, pelte për artikuj shkrimi 

apo qëllime shtëpiake, thika nga letra [hapëse] [rekuizita të zyrës], hapëse e letrave 

[rekuizita të zyrës], thika nga letra [rekuizita të zyrës], qese mbeturinash prej letre ose prej 

plastike, mprehëse lapsi, elektrike ose jo-elektrike, peceta të letrës për largimin e grimit, 

mushama nga letra për tavolina, mushama të letrës, katror për vizatim, T-katror për vizatim, 

mbajtës lapsash, kuti për shkrim [shkrimi], mbajtëse të ngjyrës, kuti për shkrim [vendos], 
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mostra dorëshkrimi për kopjim, mbështjellës shishesh nga kartoni ose letra, pankarta prej 

letre ose kartoni, peshqir letre, peshqir letre për fytyrë, etiketa, jo nga tekstili, gjilpëra për 

gravurë, fletë të trasha për mbështjellje, goma [ngjitëse] për artikuj shkrimi apo qëllime 

shtëpiake, coha gome për qëllime shkrimi, xhelatinë peshku për qëllime shkrimi apo 

shtëpiake, çanta për zierje në mikrovalë, filtra letre për kafe, pëlhura plastike, që zgjerohen, 

për paletizim, shirita ngjyre për printerë kompjuterik, mbishkrimet prej letre ose kartoni, 

ngjitës [shkrimi], aparate dhe makina për libërlidhje [pajisje të zyrës], libra komik, letër për 

kopjim [shkrimi], mbajtës për blloqe çeqesh [libra të çeqeve], shkopinj për ngjyrë, gurë për 

ngjyrë [rezervuar të ngjyrës], karta urimi me muzikë, gazeta, materiale paketimi nga 

niseshtja, letër e dyllosur, mbajtës të pasaportave, brusha për shkrim, instrumente për 

shkrim, kufizues letre për vizatim, të parfumuar apo jo, shtypës të kartave të kreditit, jo-

elektrike, laminatorë të dokumenteve për përdorim në zyre, letër Xuan për pikturë kineze 

dhe kaligrafi, fshirëse të shkrimit në tabelë, mbajtëse letrash, tregues të tabelave, jo-

elektronik, harqe nga letra, kallëpe për modelimin e argjilës [materiale artistike], kallëpe 

për modelimin e argjilës [materiale artistike], kapëse parash, kartat tregtare përveç për 

lojëra , fletë absorbues nga letra apo plastika për paketimin e artikujve ushqimor, fletët për 

kontrollimin e lagështisë nga letre apo plastika për paketimin e artikujve ushqimor, shirita 

korrigjues [paisjet e zyrës], tabaka për bojë, lapsa shënjues [artikuj shkrimi], fletushka, 

mbajtësit e dokumenteve [artikuj shkrimi], mbajtësit e faqeve, argjilë për modelimin e 

polimerit, vula fshirëse, materiale për paketim [jastëk, mbushje] prej letre ose kartoni, 

mbushje letre ose kartoni, kartëmonedha, shkumës spërkatës, kupona të shtypura, letër 

orizi,% Musts, blloqe, vata, copa, blloqe për skicim, vatë për vizatim, stilolapsa, lapsa, 

ngjyra, spërkatës ngjyrash, spërkatës për bojë, kanaçe për spërkatje me ngjyrë, artikuj 

shkrimi, furnizime të zyrës, dosje për dokumente, shirita, shirita ngjitës.   

18   Shkopinj për alpinizëm, doreza për alpinizëm, lëkura të kafshëve, gëzofë, unaza për 

ombrellë, drunj për shalë, rrip lëkure, rrip lëkure me kapëse, mbërthyesee për shalë, skelet 

për ombrella apo për parasol, lëkurë për rrahjen e arit, zorrë prodhimin e suxhukut, çanta 

dore, kapistra për fre, shirita për pajisjet e ushtarëve, kuti muzikore, shkopinj për ombrellë, 

bastunë, bastunë, shkopinj për ecje, fre për kafshët [parzmore], korniza për ombrella ose 

parasol, çanta për lojë [pajisje gjuetie], çanta shkollore, çanta të vogla shkollore, kuti për 

kartë [kuti për shënime], lëkurë, kuti kapelash nga lëkura, kollare të kuajve, batanije për 

kuaj, maska për gojën e kafshëve, valixhe për udhëtim, kollare për kafshët *, lidhëse nga 

lëkura, lëkura të regjura, shirita të parzmoreve, rripa të parzmoreve, shirita prej lëkure 

[takëme kuajsh], shirita për patina, shirita lëkure, sandale me një gisht nga lëkura, qytë 

[pjesë të gëzofit], nga lëkura, të papunuara apo gjysmë të përpunuara, kthesë lëkure, fije 

lëkure, stoli prej lëkure për mobile, stoli lëkure për mobile, imitim lëkure, çadra, çanta me 

hobe për bartjen e foshnjave, pjesë të gomës për yzengji, lëkura për yzengji, çanta për 

mjete, të zbrazëta, kamxhik, çanta ushqimi [çanta ushqim], mbulesa për ombrellë, 

mbështjellës prej lëkure, për susta, mbështjellës prej lëkure për federa, jastëk për gju për 

kuajt, mbulesë për kafshë, veshje për kafshë shtëpiake, parzmore për kafshë, pafta 

[parzmore], pafta [parzmore], rripa [parzmore], çanta të shpinës, çanta të shpinës, lak, 

kapistër, doreza të shkopit të dorës, doreza të bastunit të dorës, kamxhik me shumë fije, 

shirita për nofull, prej lëkure, lëkurë urithi [imitim prej lëkure], korniza për çanta dore, 

çadra, gëzofë, lëkura të gëzofit, ombrellë dore, kuleta xhepi, çanta me rrota, çanta për 

shopping, frena, çanta atashe, çanta për alpinistë, çanta për kamping, çanta për plazh, çanta 

dore, çanta për udhëtim, çanta [zarf, qese] prej lëkure, për paketim, zarf, prej lëkure, për 
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paketim, qese, e lëkurës, për paketim, qingla prej lëkure, shala, takëme kuajsh, çanta 

zyrtare, pajisje për udhëtim [veshje nga lëkura], çanta udhëtimi, doreza të çantave, valvola 

prej lëkure, lëkura të kafshëve, kuti prej lëkure apo cohë lëkure, çanta me rrjetë zinxhirore, 

kuti nga lëkura apo coha e lëkurës, valixhe [valixhe], çanta për kozmetikë, jo statike, lëkurë 

e dhisë së egër, përveç për qëllime të pastrimit, lëkurë të dhisë së egër, përveç për qëllime 

të pastrimit, rripa për supe [shiritat] prej lëkure, gjerdane, rripa lëkure për supe, supet nga 

lëkura, mbulesë për shalë të kuajve, kutitë nga fibra e vullkanizuar, çanta shpine, çanta 

veshjeje për udhëtim, frena [parzmore], kuti për çelësa, çanta rrjetë për shopping, valixhe, 

mbulesa mobileve nga lëkura, jastëk për shalë, çanta për sport *, yzengji, pajisje parzmore, 

patkonj, hobe për mbajtjen e foshnjave, qese transportuese për foshnje, çanta *, kuti për 

kartela [kuletat], kuti për kartëvizita, çanta [çanta për shkollë japoneze], etiketa të 

valixheve, veshje për shalë për kuaj.   

20   Zgjua bletësh, tabela për ekspozim, dekorime plastike për produkte ushqimore, qelibar 

të verdhë, kafshë të mbushura, shtretër për kafshët shtëpiake, kuti fole për kafshët 

shtëpiake, kolibë për kafshët shtëpiake, kthetra të kafshëve, unaza të perdeve, qelq i 

argjendit [pasqyrë], dollapë, kabinete për mjekësi, kapëse, jo prej metali, për kabllo dhe 

gypa, fuçi të drurit për kullimin e verës, kocka të balenës, të papunuara ose gjysmë të 

përpunuara, bambu, stole [mobile], shporta të peshkimit, kosh për bebe, ahur, djepe, djepe, 

rafte të bibliotekave, rafte nga druri për mbajtjen e penjve, mëndafsh, litar, korniza shtrati 

nga druri, fjongo druri, tapa për shishe, tapa, rafte për shishe, korniza për qëndisje, fshesa, 

bufe, brirë të kafshëve, tavolina, mobile për zyre, mbajtëse për kostume, griba për koshere, 

seksione të drurit për koshere të bletëve, mobile, çezma, jo prej metali, për fuçi, indeks 

kabinete [mobile], kabinete të dosjeve, imitim i guackës së breshkës, rrjeta për 

vatrat[mobile], arkivole, pajisje të arkivolit, jo prej metali, brinjë kaprolli, ulëse, karrige 

[ulëse], karrige të lehta, pushuese për kokë [mobile], mbajtëse kapelash, paleta për 

ngarkim, jo prej metali, shufra për matjen e ngarkimit, jo prej metali, për qerret 

hekurudhore [qerre], çivia, jo prej metali, tabela për ekspozim, koliba për qen, varëse për 

pallto, varëse për rroba, rafte për kabinete të dosjeve, kolltuqe, kukulla të rrobaqepësve, 

kukulla të qepësve të fustanave, kukulla për manekin, kontejnerë, jo prej metali, për lëndë 

djegëse të lëngshme, komodinë me sirtar, banak [tavolina], kontejnerë, jo prej metali 

[magazinim, transport], kontejnerë lundrues, jo prej metali, tavolina *, korale, tabaka, jo 

metalike *, bri, të papunuara ose gjysmë të përpunuara, mbajtëse thikash, jo prej metali, 

pulla, çarçafë për shtrat, me përjashtim të lirit, mbështetëse, dyshekë *, varëse palltosh, jo 

prej metali, grepa, jo prej metali, për raftet e rrobave, bute, jo prej metali, këmbaleca për 

çaj, karroca për çaj, tavolina për vizatim, mbajtëse letrash, fikse, jo prej metali, aparat për 

lirimin e pecetave, jo prej metali, fikse, divane, shufra druri, kabinetet për punë, guacka të 

breshkave, guacka perle, piketa për bimë ose pemë, shkallë druri ose plastike, shkallët të 

lëvizshme, jo prej metali, për pasagjerë, mobile shkollore, tavolinë për shtypje, rafte për 

makina shkrimi, pankarta të drurit apo plastikës, vida, jo prej metali, argjile e bardhë, 

mushama, të heqshme, për lavaman, mushama ose mbulesa të heqshme për lavaman, 

kontejnerë për paketim prej plastikës, mbajtës perdesh, jo nga material tekstili, shtretër *, 

rafte, jo prej metali, jo-mekanike, për zorrë fleksibël,  bobina dredha-dredha, jo prej metali, 

jo-mekanike, për zorrë fleksibël, parmak për shkallë, ulëse pune, rafte [mobile], kuti për 

fole, ventilatorë për përdorim personal, jo-elektrike, mbajtëse të kosës, jo prej metali, 

mbyllje, jo prej metali, për kontejnerë, pajisje për orendi, jo prej metali, vazo për lule 

[mobile], bazament për vazot e luleve, rafte, rafte për armë, fuçi, jo prej metali, mbajtëse të 
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vozës, jo prej metali, rulo për perde, dollapë për mish, jo prej metali, pajisje për dritare, jo 

prej metali, pajisje për krevat, jo prej metali, pajisje për dyer, jo prej metali, dërrasa për 

prerje [tavolina], shtiza, arka, mbulesa për veshje [veshje], targa, jo prej metali, targa të 

regjistrimit, jo prej metali, fildish, të papunuar ose gjysmë të përpunuar, mobile prej metali, 

bastun prej palme kacavjerrëse, stenda për ekspozimin e gazetave, rafte për revista, roleta të 

rrëshqitshme nga brenda, mbajtëse e enëve [mobile], shtretër spitalor, rrotëza të krevatit, jo 

prej metali, shula, jo prej metali, pupitër, mbajtëse për mjete, jo prej metali, kanistër për 

rroba [shporta], mbajtëse për pallto, paleta për transport, jo prej metali, paleta për 

manipulim, jo prej metali, shkallë [shkallë], jo prej metali, ndarëse të mobileve prej druri, 

ndarëse prej druri për mobile, rrotëza për mobile, jo prej metali, krehër, celularë [stolisje], 

tavolina për punim në këmbë, komodinë, e papunuar apo gjysmë e përpunuar, pllaka për 

emra, jo prej metali, pllaka identiteti, jo prej metali, numrat e shtëpive, jo prej metali, jo-

shkëlqyese, zogj të mbushur, jastëk, jastëk të ajrit, jo për qëllime mjekësore, dyshekë 

kashte, dyshek kashte, kashtë e gërshetuar, me përjashtim të hasërës, gërsheta nga kashta, 

skajore nga kashta, shporta për bukë, mbajtëse të ombrellave, rrjeta [mobile], varëse 

rrobash, jo prej metali, perde me rruaza për dekorimin, kunja të tentave, jo prej metali, 

sipërfaqe të sipërme të tavolinave, dyer për mobile, shufra të perdeve, rafte për mobile, 

skajore plastike për mobile, rezervuarë, jo prej metali apo masoneria, tanke, jo nga metali 

apo masoneria, shufra për perde, grepa për perde, kapëse perdesh, kallama [materiale 

thurëse], thundra të kafshëve, tavolina për shkrim, dry, jo prej metali, për automjete, ulëse 

nga metali, sofa, ulëse, baza për krevat, valvola , jo prej metali, përveç pjesëve të makinave, 

statuja prej druri, dylli, suva ose plastike, tavolina prej metali, tavolina me pasqyrë, kallëpe 

[kallëpe] për korniza të fotove, kallëpe për korniza të fotove, kallëpe për korniza të fotove, 

rafte për magazinim, dry, pasqyra [pasqyre], karrige në kuvertë, nënkresë, pasarela 

[mobile], tabela për varjen e çelësave, rafte për pjata, xunkth, vitrina për ekspozimin e 

artikujve [mobile], jastekë të ajrit, jo për qëllime mjekësore, dyshekë të ajrit, jo për qëllime 

mjekësore, shufra ambroid, pllaka ambroid, vepra të artit prej druri, dylli, suva ose plastike, 

govata, jo prej metali, për përzierjen e llacit, kazanë, jo prej metali, dollapa, jo prej metali, 

doreza të fshesave, jo prej metali, stole, jo prej metali, fuçi, jo prej metali, tapa të vozave, jo 

prej metali, tapa të fuçive, jo prej metali, mbajtëse të makinave për llogaritje, priza, jo prej 

metali, tapa, jo prej metali, shtupa, jo prej metali, kapak për mbyllje, jo prej metali, vida, jo 

prej metali, thumba, jo prej metali, kunja, jo prej metali, kunja [kunja], jo prej metali, kunja 

[kunjat], jo prej metali, bulona, jo prej metali, kapa për shishe, jo nga metali, mbyllje për 

shishe, jo prej metali, shtupa për shishe, jo prej qelqi, metali apo gome, byzylyk 

identifikimi, jo prej metali, vagonë ushqimi [mobile], buste prej druri, dylli, suva ose 

plastike, vida, jo prej metali, për kabllo, korniza të fotove, kllapa për korniza të fotove, 

shufra për foto [korniza], kuti druri ose plastike, kazanë prej druri apo plastike, kuti prej 

druri apo plastike, tavolina për masazh, shtretër hidrostatik [ujë], jo për qëllime mjekësore, 

shtretër hidraulik, jo për qëllime mjekësore, shtretër uji, jo për qëllime mjekësore, lak për 

kullim [valvula] prej plastikës, priza [kunja], jo prej metali, priza për mur, jo prej metali, 

guacka, çanta gjumi për kamping, stole për këmbë, stole, valvula të plastikës për gypat e 

ujit, zorrë shisheje prej druri, figura [statuja] prej druri, dylli, suva ose plastike, statuja prej 

druri, dylli, suva ose plastike, dry, përveç elektrike, jo prej metali, karrige për stiliste 

flokësh, shtylla, jo prej metali, shporta, jo prej metali, kuti letre, jo prej metali ose 

masonerie, ankorim për vozë, jo prej metali, mbulesa të rrobave [magazinim], mbishkrimet 

prej druri ose plastike, këmbaleca [mobile], perde nga bambuja, dollapa për lodra, karrige 
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të lartë për bebe, rrethore për foshnja, balona publicitar, karta plastike, jo të koduara dhe jo 

magnetike, pllaka për pasqyrë, rrotëza të plastikës për roleta, këmbalec për sharritje, shtylla 

për kruarje për macet, shtylla për supe [shilar], këmbaleca për kompjuterë [mobile], karroca 

për kompjutera [mobile], urna funerali, zile ere [dekorim], roleta nga trari i endur [mobile], 

mbajtëse librash [mobile], jastekë për kafshë shtëpiake, roleta për dritare nga brenda 

[roleta] [mobile], roleta për dritare nga brenda [mobile ], doreza për dyer, jo prej metali, 

pasqyra dore [pasqyra tualeti], mushama për koshat e foshnjeve, mbajtëse për peshqira 

[mobile], doreza sferike, jo prej metali, platforma të fiksuara në mur për ndërrimin e 

foshnjës, mushama për pastrimin e fëmijve, bulona të dyerve, jo prej metali, roleta letre, 

roleta të brendshme nga tekstili për dritare, këmbana të dyerve, jo prej metali, jo-elektrike, 

ndarëse [mobile], kapak të vidhosur, jo prej metali, për shishe, zile për trokitje në derë, jo 

prej metali, stol për sharritje [Mobile], mobile që fryhen, stole me shkallë, jo prej metali, 

shufra për mbajtje në vaskë, jo prej metali, kollare, jo prej metali, për fiksimin e tubave, 

vitrina për ekspozimin e stolive, vitrina për ekspozimin e bizhuterive, jastëk gjumi, 

mushama gjumi, unaza ndarëse, jo prej metali, për çelësa, shporta për çanta të mbeturinave 

të qenit, fikse, jo prej metali, shtupë ndalimi për derë, jo prej metali ose gome, shtupë për 

ndalim për dritare, jo prej metali ose gome, mbërthyese e kornizës, jo prej metali, për 

dritare, mbërthyese dritaresh, jo prej metali, mbërthyese dyersh, jo prej metali, kuti për 

mjete, jo prej metali, e zbrazët, dollapa për mjete, jo prej metali, të zbrazët, njësi për 

rafte,% Musts, mobile për kamping, karrige, karrige e palosshme, stole, shtretër për 

kamping, shtrat portativ, tavolinë e palosshme, krevat i palosshëm, karrige e palosshme, 

krevat i palosshëm, dyshek me ajër, shtrat me ajër, çanta gjumi, shenja, shenja dalluese, 

emblema, etiketa për identifikim (të bëra jo nga metalet e çmuara), kuti, arka, kuti (të bëra 

jo nga metali), sende dhe objekte dekorative, kunja për tendë (jo nga metali i çmueshëm), 

harenga për tendë (nga materiale jo metalike), figura plastike, statuja plastike, jorgane për 

fjetje, jorgane termike, jastëk për fjetje, jorgane për kamping (për qëllime të fjetjes).   

21   Govata për pije, govata për të ushqyerit, lesh çeliku për pastrim, dërrasa për larje, 

kontejnerë termikisht të izoluar për ushqim, rrahës qilimi [instrumente të dorës], llamba 

qelqi [kontejner], shishe qelqi [kontejner], qime të kafshëve [brusha], unaza të shpezëve, 

pipëza për zorrë për ujitje, pajisje për ujitje, pajisje për spërkatje, brushat, spërkatëse, 

kanaçe për ujitje, shporta të bukës, familjare, unaza për zogjtë, banjat e shpendëve, fshesa, 

pastrues qilimash, shishka qelqi [kontejnerë], kova, kova, legen [kontejnerë], tenxhere 

gatimi, çurgo, griba, enë për gjalpë, mbulesa të enëve për gjalpë, kriklla për birrë, kavanoza 

qelqi [damixhane], kupat e pijeve, kontejnerë për pije të izoluar nga nxehtësia, kuti për 

hedhjen e letrave të tualetit, kuti sapuni, kuti çaji, lojë me tasa [legena], legena [tasa], 

damixhanë, damixhane, çizme, pengesë qelqi, kapele qelqi, hapëse tapash, elektrike dhe jo-

elektrike, tasa qelqi, shishe, shishka izoluese, shishe me vakum, shishe frigoriferike, hapës 

të shisheve, elektrike dhe jo-elektrike, hell për gatim prej metali, kapëse për gatim nga 

metali, brusha me gozhdë, brushat të tualetit, brushat për llambë-qelqi, material të ngjashme 

me furçë, materiale për prodhimin e furçave, flokë për brusha, djegës parfumash, takëm 

tryeze, kabaret [tabaka], kafaze zogjsh, sita [vegla shtëpiake] , kontejnerët e izoluar nga 

ngroha, damixhanë, mbajtësit e kartelave të menysë, tenxhere, tiganë prej metali, sita të 

shkrumbit [ene shtëpiake], qeramika për qëllime shtëpiake, rrjetë për miza, kazanë, brusha 

për këpucë, brusha për kuaj, govatë për kafshë, krehër për kafshët, krehër, lecka [leckë] për 

pastrim, pëlhura për pastrim, lecka për pastrim, stoli kineze, kallëpe [enët e kuzhinës], 

kallëpe [enët e kuzhinës], aparate për lustrimin e dyllit, jo-elektrike, tundues koktejesh, 
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tenxhere ngjitëse, syze [kontejner], brirë për pije, enë kozmetike, shtrydhës për qëllime 

shtëpiake, gota fruta, mbajtëse thikash për tryezë, mbyllje për kapakët e tenxhereve, kapakë 

të tenxhereve, mbulesa të dërrasave për hekurosje, të formësuar, yti për kravata, aparate për 

përzierje, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake, sita [vegla shtëpiake], kristal [qelqe], kallëpe 

për kube akulli [kallëpe], kallëpe për kube akulli, kallëpe për kube akulli, lëkurë e lustruar, 

tenxhere për gatim, garuzhdë [takëm], kallëpe për gatim [kallëpe], instrumente pastrimi, të 

operuara me dorë, rrëmojsa, vaska, pllaka për të parandaluar vlimin e qumështit, dërrasa 

për prerje për kuzhinë, krehër me dhëmbë të gjerë për flokë, aparat për fshirjen e pluhurit, 

jo-elektrike, mbajtëse të rrafshëta hekuri, qelq i pluhurosur për dekorim, kuti tualeti, kuti, 

shporta për hedhjen e letrës higjienike, shporta për sapun, shishe sifoni për ujë të gazuar, 

qelq i emaluar, jo për ndërtim, kallëp këpucësh [zgjatës], hinka, komplete enësh për erëza, 

sfungjer tualeti, mbajtës sfungjeri, mjete për fshirjen e pluhurit, rafte për tharje për 

lavanderi, kova të bëra nga tekstili i endur, kuti për krehër, enë balte, enë, mbajtëse për lule 

dhe bimë [aranzhim i luleve], vazo për lule, fshirëse mizash, jo-elektrike, për qëllime 

shtëpiake, lecka, tigan, brusha për pastrim, shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime 

shtëpiake, absorbues tymi për qëllime shtëpiake, enë alumini, zgjerues dorezash, kallëpe 

për torta [kallëpe], pjatë qelqi [materiale të papërpunuara], shishe për pije për sport, skara 

[enë kuzhine për gatim], tigan [enë kuzhine për gatim], mbështetëse skarash, mbështetëse 

skarash, brusha zifti, me doreza të gjata, pudër për grim, qelq, te papunuara apo gjysmë të 

punuara, me përjashtim të xhamit për ndërtim, kurthe e insekteve, lesh xhami përveç për 

izolim, tenxhere, enë për perime, komplete për liker, lugë të mëdha [enë kuzhine për 

gatim], majolikë , bluarës kuzhine, jo-elektrike, enë kuzhine për qëllime shtëpiake, tabaka 

për hi, mozaikët e qelqit, jo për ndërtim, mullinj për qëllime shtëpiake, të operuara me dorë, 

mbeturina leshi për pastrim, vezë folesh, artificiale, gota në formë të vezëve, qelq opali, 

qelq opalin, sfungjer për pastrimin e enëve, sfungjer për pastrim, dërrasa për bukë, shporta 

për piknik, duke përfshirë enët, yti për pantallona, pjata letre, kullojës, tëholluese, për 

shtëpi, krehër elektrik, servues për pite, garuzhda për tortë, pipeta [testues verash], testues 

verash [sifonë], dërrasa për hekurosje, tabaka prej letre për qëllime shtëpika, tigan nga 

balta, pipëza për kanace për ujitje, trëndafila për kanaçe për ujitje, mullinj për piper, të 

operuara me dorë, tenxhere, aparate dhe makina për lustrim, për qëllime shtëpiake, jo-

elektrike, materiale për lustrim, përveç përgatitjet, letër dhe guri, gëzof derrash, artikuj prej 

porcelani, vazo, mbajtësit e sapunit, enë për sapun, tenxhere nga argjila, qeramikë, kovë për 

mbeturina, kuti e plehrave, shporta për plehra, kanaçe për plehra, kompresues pluhuri, kova 

për akull , ftohës [kova për akull], kova për akull, rende për përdorim të kuzhinës, kurthe 

miu, kontejnerët për amvisëri apo përdorim të kuzhinës, unaza për peceta, enë për sallatë, 

kripore, trazues kripe, shiringa për ujitjen e luleve dhe bimëve, spërkatës për ujitjen e luleve 

dhe bimëve, shërbyes [enë], enë, shërbyes për çaj [enë për tavolinë], mbajtësit e pecetave, 

enë prej metali për bërjen e akullit dhe pijeve të akullta, tigan, brirë këpucësh, enë për supë, 

brusha për vetulla, kurthe për minj, statuja prej porcelani, qeramikë, enë prej argjile ose 

qelqi , enë për sheqer, epergnes, gota, zgjerues rrobash, zgjerues rrobash, takëme çaji, 

grremç për pulla, arka në formë të derrkucit, enë tualeti, urna *, artikuj për tavolinë, përveç 

thikave, pirunëve dhe lugëve, avullues parfumësh, spërkatës parfumësh, përçues të 

elektricitet me qelq të inkorporuar, artikuj qelqi të pikturuar, qelq për dritare të automjeteve 

[produkt gjysmë të përpunuara-të gatshme], kriklla, spërkatës aromatizues, jo për qëllime 

mjekësore, veprat e artit nga porcelani, qeramika, enë prej argjile ose qelqi, pllaka për 

tavolinë, autoklava [soba me presion], jo-elektrike, soba me presion [autoklavat], jo-
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elektrike, rrahës, jo-elektrike, ngrohës për shishe për ushqim, jo-elektrike, brusha për rroje, 

mbajtëse të brushave për rroje, mbajtëse të brushave për rroje, unaza për qirinj, kuti prej 

qelqi, kuti për karamele, kuti për ëmbëlsira, shandan [shandanët], shandanë, kazana, jo-

elektrike, kullojse çaji, topa çaji, furçë të dhëmbëve, brusha elektrike, me përjashtim të 

pjesëve të makinave, buste nga porcelani, qeramika, enë prej argjile ose qelqi, mbulesa të 

vazove të luleve, jo prej letre, mbulesa, jo nga letra, për vazot e luleve, bluarës të kafes, të 

operuar me dore, shërbyes për kafe [artikuj për tavolinë], filtra kafe, jo-elektrike, zierëse-

filtruese kafeje, jo-elektrike, sliat, jo nga letra dhe të tjera përveç lirit për tavolinë, vatë 

gërryese për qëllime të kuzhinës, tigan i thellë, jo-elektrik, kuti për ftohje, jo-elektrike 

portative, ftohës jo-elektrik portativ (Am.), aparat me ujë për pastrimin e dhëmbëve dhe 

mishit të dhëmbëve, lëkurë e dhisë së egër për pastrim, lëkurë dreri për pastrim, lëkurë e 

dhisë së egër për pastrimin, pajisje për lustrimin e dyllit, jo-elektrike, për këpucë, mbulesa 

të enëve për djathë, shporta për përdorim shtëpiak, tabaka për qëllime shtëpiake, mbeturina 

nga pambuku për pastrim, kapak të enëve, kapakë për enë, këmbje [enë për tavolinë], kana, 

shtamba, kontejnerë kuzhine, enë kuzhine, enë kuzhine për gatim, jo-elektrike, mbajtësit e 

krueseve të dhëmbëve, furçë të dhëmbëve, aparat elektrik për aromatizim për përdorim 

personal, brushat për pastrimin e rezervuarve dhe kontenierëve, mbishkrimet nga porcelani 

ose qelqi, sfungjer për qëllime shtëpiake, pajisje nga penda për fshirjen e pluhurave, 

pëlhura për fshirjen e pluhurit [lecka], fibra të tejdukshëm silici [fibra], jo për përdorim në 

tekstil, tekstil me fije qelqi përveç për izolim apo përdorim në tekstil, tekstil me fije qelqi 

përveç për izolim ose përdorim në tekstil, figura [statuja] prej porcelani, qeramike, enë prej 

argjile ose qelqi, statuja prej porcelani, qeramike, enë prej argjile ose qelqi, tekstil me fije 

qelqi, jo për përdorim në tekstil, tekstil me fije qelqi, jo për përdorim në tekstil, takëme për 

kafe, jo-elektrike, kullues çaji, shishka*, dorashka për qëllime shtëpiake, mashtrapë, takëme 

tryeze për vaj dhe uthull, dorashka për lustrim, aparate për shuarjen e qiriut, banja për 

fëmijë, të lëvizshëm, kafaze për kafshët shtëpiake, rroba për larjen e dyshemeve, brusha për 

larjen e enëve, vazo qelqi për bimë [kultivimi i bimëve], kuti e mbeturinave [tabaka] për 

kafshët shtëpiake, tabaka të mbeturinave për kafshët shtëpiake, silic i ngjitur [produkt 

gjysmë i përpunuar], përveç se për ndërtimin, toster për petulla, jo-elektrike, kazanë për 

bukë, shkopinj, peshqir për pastrim, kapëse për rroba, kapëse për rroba, përzierse për 

koktej, çanta dekoruese për pastiqeri [çanta për pastiqeri], prerëse ëmbëlsirash [keksa], 

kavanoza për ëmbëlsira, gota nga letra ose plastika, gota për pije, fije dentare për pastrimin 

e dhëmbëve, dorashka të kopshtarisë, tenxhere të nxehtë, jo me ngrohje elektrike, çanta 

isotermike, sofra, kuti për ushqim dreke, luga për përzierje [enë kuzhine], makina për supa 

me noodle, të operuara me dorë, prerëse ëmbëlsirash, pompë për pastrimin e lavamanit të 

bllokuar, lopatës [ene kuzhine], sfungjer gërryes për pastrimin e lëkurës, shtypës hudhërash 

[enët e kuzhinës], pllaka tavoline për një përdorim, rafte dhe unaza për mbajtjen e 

peshqirëve, rafte dhe unaza për mbajtjen e peshqirëve, mbajtësit e letrës higjienike, 

akuarium shtëpiak, rezervuar [akuarium shtëpie ], mbulesa për akuarium, enë qelqi për 

bimë shtëpie [vivariume], karroca për pastrimin e dyshemeve, qeset e letrës për mbeturina, 

kuti për dritare, kashta për të pirë, pipëza për pije, çaj, pajisje për largimin e grimit, pajisjet 

elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve, mushama për pjekje, kallëpe për qizme 

[zgjatës], shishka, lopatëz kozmetike, shishkë për alkool, kavanoza qiri [mbajtës], avullues 

ushqimi, jo-elektrike, sfungjer për grim, thërmues për përdorim në kuzhinë, jo-elektrike, 

mbajtës kazanash, dorashka për furrë, doreza për kuzhinë, doreza për skarë, brushë për 

lyerje me vaj, llambë për injektimin e vajit në ushqim, doreza për larjen e makinave, brusha 
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për grim, kova për karrocat për pastrimin e dyshemesë, shtypës për tortilla, jo-elektrike [enë 

kuzhine], brusha dylli për skijim, musht, enë, enë, artikuj për tavolinë, të gjitha për qëllime 

kampingu, pajisje për zierje, shishe termale, termosa, shishe kantine, shishe të ujit, shishka, 

soba, soba (jo elektrike), kriklla, gota, pllaka, enët, tenxhere, kanaçe, kana, tenxhere, tigan, 

tenxhere për zierje, pajisje, pajisje shtëpiake, pajisje shtëpiake (manuale dhe automatike), 

pajisje kuzhine, pajisje kuzhine (manuale dhe automatike), tela për varjen e rrobave, tela 

për larjen e rrobave, pajisje për pastrim, makinat e pastrimit (manuale dhe automatike), 

shishe, pajisje për zierje, pajisje për zierje, pako të ujit.   

22   Leckë, tarpaulinë, rripa për lidhjen e vreshtave rrushit, ashkël druri, lesh druri, tallash, 

tufa[mbushje], mëndafsh i papërpunuar, rrjeta për kamuflazh, tekstile me fije të 

papërpunuara, rrjeta peshkimi, lesh të devesë, kërp, tërheqje, byzylyk lëkure, toja 

[mbeturina të papërpunuara mëndafshi], mbetje mëndafshi, fibër e kokosit [fije], fibër e 

kokosit, fibër e kokosit, gëzhoja, litarë, jo prej metali, litarë *, litar për kamzhik, shkallë 

nga litari, pambuk i papërpunuar, peshqir pambuku, qime kali, pupla [pupla], jorgane, 

materiale për mbushje, jo prej gome, plastike, letre apo kartoni, mbushje, jo prej gome, 

plastike, letre apo kartoni, materiale për paketim [mbushje për jastëk], jo prej gome, 

plastike, letre apo kartoni, spango për paketim, lesh tapicerie [mbushje], spango, rondele 

fijore për anije, fibra të silicit të tejdukshëm [fibra] për përdorim në tekstil, spango prej 

letre, spango për rrjeta, tufë mëndafshi, tufë leshi, spango për lidhjen e kashtës, shtrat i 

varur, bari për tapiceri, shirita shkallësh për roleta veneciane, shirita shkallësh ose rrip i 

trashë pëlhure për roleta veneciane, toja, kapok, leqe [rrjeta], rrjeta, lesh i papërpunuar ose i 

përpunuar, lesh i shprishur, lesh i krihur, Liber, skaje dylli, lir i papërpunuar [liri], pupla për 

shtrat, tenda nga tekstili, vela, mbushje për filtrim, mbushje për futjen dhe mbushjen e 

tapicerisë, kashtë për mbushjen e tapicerisë, pupla për mbushjen e tapicerisë, flokë të 

kafshëve, fibra rami, rafia, qese [thasë] për transportin dhe deponimin e materialeve në 

masë, thasë [çanta ] e tekstilit, për paketim, çanta [zarf, qese] e tekstilit, për paketim, bari 

Esparto, tenda, lesh i qethur, lesh i qethur, alga deti për mbushje, mbulesa për automjete që 

nuk janë të integruara në to, fibra tekstili [fibrave], fibra tekstili, fira tekstili, sizal, 

bandazhe për mbështjellje ose lidhje, jo prej metali, fije, jo prej metali, për mbështjellje ose 

për lidhje, mbështjellës kashte për shishe, zarfe shishesh nga kashta, paketim për kashtë, 

për shishe, mbërthyesee, jo prej metali, për trajtimin e ngarkesave, parzmore, jo prej metali, 

për trajtimin e ngarkesave, shirita, jo prej metali, për trajtimin e ngarkesave, rripa, jo prej 

metali, për trajtimin e ngarkesave, hobe, jo prej metali, për trajtimin e ngarkesave, kabllo, 

jo prej metali, mbulesa për masim, fije për lidhje, jo prej metali, për qëllime bujqësore, 

fibra të karbonit [fibra] për përdorim në tekstil, spango shiriti, spango për varjen e fotove, 

mbeturina pambuku [tufa] për futje dhe mbushje, litar për paketim, fibra plastike [fibra] për 

përdorim në tekstil, fibra të qelqit [fibra] për përdorim në tekstil, rrjeta, makina për largimin 

e fibrave të shkurtë, tenda nga materiale sintetike, litarë për tërheqjen e automjeteve, çanta 

për postë, vela për lundrim me ski, çanta për larjen e çorapeve, çanta të trupit, rrjeta për 

peshkim, lapsa rrjeti për peshkatari, kanavacë për vela, roleta të jashtme nga tekstili, lidhje, 

jo prej metali, musht%, tenda, shtrat i varur, tarpaulin, mbulesë, çarçaf për mbulim, çarçaf 

për mbulim me shumë funksione, najlon, najlon për çati, najlon plastike, rrjete, rrjeta, rrjeta, 

rrjeta për maskim, rrjeta çame, rripa për mbajtje, litarë, kabllo, litarë të tendosur, litarë, 

shirita, shirita të sigurisë, rripa, lopata, sandale me një gisht, litarë, susta, linja, lidhëse, 

litarë të shkurtër, shirita elastik, shirita për paketim.   

24   Pëlhurë ngjitës për aplikim nga të nxehtit, pëlhurë, rezistues ndaj gazrave, për balonat 
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aeronautike, pëlhurë e lëkurave imituese të kafshëve, pëlhura për tapiceri, lir për vaskë, me 

përjashtim të veshjeve, banderola, veshje për bilardo, pëlhurë, pëlhurë për rroba, beze, 

brokadë, materiale tekstile, leckë *, kanavacë për sixhade apo qëndisje, kafaz [rroba], 

pëlhurë kërpi, pëlhurë kërpi, astar për kapelë, nga tekstili, në copë, pëlhurë astari për 

këpucë, pëlhurë për këpucë, mbulesa të gjata tavoline, pëlhurë deleje [leckë], mushama për 

përdorim si peshqir, kadife, shajak*, pëlhura pambuku, mbulesa për krevat, çarçafë për 

shtrat, mbulesa [çarçafë për shtrat], jorgan, mbulesë për dyshek, këllëf dysheku [liri], 

mbulesë krevati prej letre, peshqir, jo prej letre, qilima [lecka për gju], tyl [ pëlhurë], 

krepon, damask, pëlhurë për të brendshmet për femra, astarë [tekstilit], fletë [tekstilit], 

qefin, flamuj, jo prej letre, pëlhurë për flamuj, qilima, jorganë [mbulesa], materiale të 

endura elastike, mbajtës perdesh prej materiali tekstil, pëlhura qelqi [peshqir], rroba për 

qëndisje, rroba për qëndisje, fanellë [pëlhurë], fanellë sanitare, cohë e lehtë [rroba], fasha 

për nxjerrjen e djathit, coha, lan, doreza për vaskë, garzë [leckë], rroba të ngjitura, përveç 

për artikuj shkrimi, thasë [thesi], mbulesa [të lirshme] për mobile, mbulesa të lirshme për 

mobile, pëlhura mëndafshi për modele, pëlhurë e shtypur basme, triko [pëlhurë], pëlhurë 

jute, pëlhurë leshi, pëlhurë leshi, rroba liri, lir për krevat, lir për pelena, takëm tavoline, jo 

prej letre, lir shtëpiak, peshqir në tekstil, marabout [leckë], këllëfe dysheku [mbulesa për 

dyshek], mbulesa të plastikës për mobile, mbulesa të plastikës për mobile, peceta tavoline 

nga tekstili, peceta të tekstilit, lëkurë urithi [pëlhurë], shami e tekstilit, rrjeta kundër 

mushkonjave, mbulesa për jastëk, materiale plastike [zëvendësim për pëlhurat], perde për 

dyer, pëlhurë rami, pëlhurë prej fijeve artificiale, perde nga tekstili ose plastika, peshqir nga 

tekstili për fytyrë, mëndafshi [leckë], tyl, pëlhurë esparto, tafta [rroba ], pëlhurë e thurur, 

perde nga rrjeti, zefir [leckë], basme, mbulesë për tavolinë [takëm tavoline], mushama për 

tavolinë, jo prej letre, pëlhura jo të endura në tekstil, rroba për krevat, këllëfe për qeset për 

fjetje, pëlhura për largimin e grimit, etiketat e leckave, varëse muri nga tekstili, sixhade 

[varëse muri], nga tekstili, pëlhura tekstili me fije qelqi për përdorim në tekstil, pëlhura 

tekstil me fije qelqi, për përdorim në tekstil, materialet e tekstilit për filtrim, batanije e 

tekstilit, pëlhurë kadifeje, mbulesa jastëkësh, mushama, jo nga letra, batanije për shtrat, 

mbulesa për jastekë, pëlhura për përdorim në tekstil, mbulesa të mobileve nga tekstili, 

mbulesa tekstili për kapakët e tualetit, perde nga tekstili apo plastika për vaskë, pëlhurë për 

ndërrimin e rrobave për bebe, batanije për kafshët shtëpiake, flamuj, parulla, shenjat, 

helmeta, mbulesat, batanije, jorgan, qarshafë për shtrat, qarshafë për shtrat, krevat liri, rrjeta 

për mushkonja, peshqir, largues mushkonjash.   

25   Pajisje jo rrëshqitëse për këpucë, veshje të motorristëve, * këpucë, sandale për vaskë, 

pantofla vaske, çorapë, çorapë për absorbimin e djersës, pjesë thembrash për corape, bereta, 

kombinizone, kominoshe fëmijësh, qafore [qafore], kapele [veshje për kokë], çorape, çizme 

jo-rrëshqitëse *, gjysmë-çizme, maje këpucësh, mburoja të rrobave, aski, kapëse për veshje 

[aski], çizme me dantella, kollare [veshje], shalle për qafë [shall], shalle për qafë [shall], 

shalle [shalle për qafë], jelek grash, pantallona të shkurtë, kapele për kokë, veshje të 

brendshme[të brendshme], mbathje, ndërresa, kapuça [veshje], korniza për kapela [skelete], 

maja të kapelave, rripa [Veshje], shalla, fustan, xhemperë, pulovër, xhemperë[pulovër], 

pelerina, çorape, aski çorapësh, llastik çorapësh, aski çorapesh, çizme të thella, thembra të 

brendshme, këmisha, përparëse për këmishë, këmisha me mëngë të shkurtra, veshje *, 

kapele, kapelë për kokë, pajisje prej metali për këpucë, gëzofë [Veshje], kollare të 

ndashme, triko, kostume për skijim në ujë, kombinime [veshje], të brendhsme për 

absorbimin e djersës, ndërresa për absorbimin e djersës, korset, kostume, veshje të gatshme, 
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pantallona të foshnjave [të brendshme], gëzof për vesh [Veshje], kravata, këpuca të thella, 

gete, pantallona të gjera, pantallona, pantallona (Am.), veshje të çiklistëve, veshje për 

jashtë, doreza [veshje], astar i gatshëm [pjesët e veshjeve], shalle, shalle, brez për veshje, 

trikotazh [veshje], mansheta për këmishë, këpucë espartos ose sandale, shall gëzofi, këpucë 

futbolli, këpucë futbolli, kapele me maje të lartë, gabardine [Veshje], korset [ndërresa], 

breza, galloshe, galloshe, jelek, xhaketa, shirita pantallonash, shirita të getave, shami koke, 

këpucë për gjimnastikë , mantele, veshje të papërshkueshëm nga uji, dollakë [ngrohës 

këmbe], ngrohës këmbe, dresa [Veshje], funde, rroba për foshnje [Veshje], veshje për 

shërbëtor, dresa sportiv, mansheta, breza dore [Veshje], kalata [Veshje], doreza [Veshje], 

shall kishtar , dorashka, kapela kishtare [kapele], kapela kishtare [kapele], pantofla, 

pelerina, fustane me dantella, rroba për plazh, këpucë për plazh, xhepat për veshje, 

pizhame, pizhame (Am.), fustana, këpucë prej druri, sandale, brekë, sytjena, pallto, pallto, 

pjesë për take për këpucë, togas, kufizues për këpucë, uniforma, xhaketa të mbushura 

[Veshje], xhaketa [Veshje], veshje letre, mbulesë [Veshje], kapele banje, mbathje banje, 

mbathje banje, kostume banje, rroba për larje, rrobat e banjës, kecele për foshnje, jo prej 

letre, thembra për këpucë, këpucë *, taka, këpucë sportive *, dorashka për këmbë, jo me 

ngrohje elektrike, mbërthecka për çizme futbolli, çizme për sport *, shirita për kokë 

[Veshje], fustana të gjerë, çizmet e skive, rrëshqitëse [ndërresa ], veshje të brendshme 

[ndërresa], shami [faculetë], veshje për gjimnastikë, veshje me imitim të lëkurës, veshje 

prej lëkure, vello, kostume për maskaradë, sari, maica, kapuçët, askot, kapele për dush, 

xhaketa e peshkimit, rripa të hollë [ veshje], xhepa, kapele letre [Veshje], maska të gjumit, 

pantolla të shkurta, pelerina, sarong, doreza të skive, dollakë [pantallona], xhemper, 

përparëse, ballik [veshje për kokë], kilota burrash, brekë, maica sportive, valenki [çizme me 

qime], rroba për murgjit, çizme me kyç, çorape për absorbimin e djersës, musht%, veshje, 

veshje, veshje në lëkure, xhaketa lëkure, veshjet prej lëkure, pelerina, anoraks, mantele, 

xhaketa, kapela, mantele, pallto për shi, veshje mbrojtëse, kostume për larje, veshje për 

mbrojtjen nga shiu, uji, lagështia, xhaketa shiu, mantele shiu, pantallona shiu, pantallona 

shiu, xhaketa shiu, ponço shiu, xhaketa, jelekë, pulloverë, xhemperë, jelek-xhemper, 

xhaketa të thurura, duksa, këmisha, pantallona, Bermuda, tuta, kostume djerse, sportive, 

veshje, veshje, kostume fluturuese, komplete të rrobave, rroba për qëllime gjuetie, rroba për 

qëllime peshkimi, uniforma për beteja, veshje për terren, kostume për maskim, veshje të 

brendshme, xhaketë e shkurtër, xhaketë bomber, xhaketë e shkurtër, rrollka, veshje për 

marinarë, pulovër për marinar, këmisha për personat e shërbimit, pantallona bojler, xhaketa 

taktike, këmisha, dhe pantallona, jelekë për pajisje, këpucë balerinash, rroba pune, rroba 

pune, bluzë për terren, këmisha për terren, këmisha druvarësh, xhaketa të marinëve, 

marinës tregtare, këmisha të marinarëve, pantallona të marinës, xhaketë për fushë, xhaketë 

taktike, pantallona për terren, këmisha ere, xhaketë fluturimi, xhaketa për gjueti dhe 

peshkim, ndërresë nate, veshje gjumi, maica, maica pa mëngë, kostume për vrapim, doreza, 

dorashka metalike, gishtërinj gome, shalle, shall, bandana , kravata, kravata për qafë, 

çorape, çorape, rripa, bashkues, rripa beli, kapëse, aski, kapelë, që mbulon kokën, kapele, 

kapele, helmeta, kapele, kapele bejsbolli, kapelë, kapelë për kokë, gjunjakët, këpucë, 

këpucë, thembra këpucës, çizme, sandale, strehë kapele, këpucë të ulëta, këpucë të lartë, 

shalle në formë rrjete, kapelë e thurur, kapelë e thurur, shemag,  çizme për luftim, kapele e 

dimrit, veshje për ambiente të akullta, veshje termike mbrojtëse, veshje mbrojtëse kundër të 

ftohtit, rroba larje, rroba larje neopren, veshje neopren, veshje për qëllime të maskimit, 

veshje për kamuflazh në borë, triko, këmisha funksionale, këmisha me mëngë, rrjete për 
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kokë, mbëshjtellës për kokë, kapelë, kapele, kapele dhe kapele për xhungël, maska, maska 

për ski, kapuq për stuhi, bereta, kapela malore, kapele në formë sheshiri, kapele për gjueti, 

kapele për terren, lidhëse, pantallona moleskine.   

26   Mbërthyese të këpucëve, gjilpëra, ' gjilpëra, gjilpëra për qepje, gjilpëra për makina për 

thurjen e leshit, gjilpëra për lidhje, gjilpëra për thurje, gjilpëra të saracëve, gjilpëra për 

thurje, mbërthyese për veshje, pupla struci [aksesorë veshje], korsetë, kocka balene për 

korsetë, shirit flokësh, mjekra artificiale, mbërthyese të flokëve, karfica, stolit për kapela, jo 

prej metali të çmuar, skajore për veshje, dantella për skajore, gjilpëra për qepje, butona *, 

mbërthyese, fasha zgjeruese për mbajtjen e mëngëve, shirit krahu, shirit krahu [aksesorë për 

veshje] , frena për drejtimin e fëmijve, mbërthyese për aski, mbërthyese për kapëse, brosh 

[pajisje për veshje], qëndisje, artikuj luksoz [qëndisje], kapëse të rripave, skeda monogram 

për shënjimin e lirit, numra ose shkronja për shënjimin e lirit, grepa për këpucë, lidhëse për 

këpucë, stoli për këpucë, jo prej metali të çmuar, vrima të lidhësve për këpuca, fill 

[PASSEMENTERIE], artikuj dekorativ për flokët, karfica për dredhjen e flokëve, kapëse e 

flokëve, karficë rrëshqitëse për flokë, karfica të flokëve, rrjeta për flokë, flokë artificial, 

flokët me bishtaleca, flokë të gërshetuar, numra për shënjimin e lirit, mbajtës jakash, litarë 

për veshje, mbërthyese bluzash, mbërthyese fustanash, kuti për qepje, këllëf për qepje, 

grepa, gjilpëra me grep, grepa [kinkaleri], mbërthyese patentash, mbërthyese rrëshqitës 

[patentë], patentë, jastekë, bordurë artificiale, zbukurime[qëndisje], anije për të bërë rrjeta 

peshkimi, lule artificiale, skaje, fruta artificiale, kordona, xhufka [kinkaleri], stoli për rroba, 

kurora artificiale, kreshta [qëndisje], lidhëse nga leshi, stoli dantella, xhufka, letra për 

shënjimin e lirit, kinkaleri *, me përjashtim të fijeve, xhingla, mustaqe të rreme, vrima për 

veshje, pupla të shpendëve [aksesorë për veshje], xhingla [zbukurimet për veshje], 

[zbukurimet për veshje], shirita [kinkaleri], xhingla për veshje, jastekë me gjilpërë, paruka, 

lak [dantella], arna të ngjitur përmes nxehtësisë për riparimin e artikujve të tekstilit, pupla 

[pajisje për veshje], fjongo [pompom], dantella të fundave, rozetë [kinkaleri], kreshta për 

veshje, patentë për çanta, mbërthyese patente për çanta , kopse të këpucëve, paruka, karfica 

flokësh, kuti për gjilpëra, kuti për gjilpëra, qëndisje argjendi, qëndisje ari, shirita elastik, 

litarët për rrethim, për veshje, kopse [aksesorë për veshje], grremça për korse, kurora me 

lule artificiale, karfica, përveç stolive [bizhuteri (Am.)], shenjat për vesh, jo prej metali të 

çmuar, arna të ngjitura përmes nxehtësise për dekorimin e artikujve nga tekstili [kinkaleri], 

numrat e konkurrentëve, shenjat e ornamenteve të reja [butona], harqe për flokë, kapele për 

t'u ngjyrosur flokët, kapele për t'u ngjyrosur flokët, shirita për mbërthimin e flokëve, shirita, 

jastëk për shpatulla për veshje, kapëse të pantallonave për çiklistët, shirita për pjesën e 

sipërme të perdeve, letra për dredhjen e flokëve, çengel për qilima, rruaza, përveç për stoli, 

rruaza, përveç për bizhuteri , qethje e shkurtë për mbajtjen e perit ose leshit të qëndisjes [jo 

pjesë e makinave], zgjerimet e flokëve, flokët e njeriut, dredhës flokësh, përveç për operim 

me dorë, dekorime [kinkaleri], bimë artificiale, pako për qepje, kunjat entomologjik, 

gjilpëra për qëndisje, shenja, shenja dalluese, etiketa identifikimi për veshje, kuti qepjeje, 

shenja (jo nga metali i çmuar).   

34   Shkrepësa, maje të qelibarit të verdhë për puro dhe mbajtës cigaresh, duhan, qese për 

duhan, maje të cigareve, filtra të cigareve, shkrepëse për duhanpirësit, kontejnerë të gazit 

për shkrepësat e purove, llulla të duhanit, libra të letrave të cigareve, letër absorbuese për 

llullat e duhanit, duhan për përtypje, puro, prerëse të puros, kuti për puro, kuti për cigare, 

mbajtës të purove, cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore, 

cigare, makina xhepi për mbështjelljen e cigareve, mbajtësit e cigareve, pipëz për mbajtësit 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

70 

 

e cigareve, letër të cigares, cigarillo, pastrues të llullës për llullat e duhanit , gurë të zjarrit, 

barishte për pirjen e duhanit *, rafte të llullave për llullat e duhanit, mbajtës të shkrepësave, 

kavanoza të duhanit, burnot, kuti për burnot, kuti për shkrepës, take për duhanpirësit, 

pështymore për përdoruesit e duhanit, kontejner për ruajtjen e lagështisë së cigares dhe 

duhanit, cigare elektronike, tretësira të lëngshme të nikotinës për përdorim në cigaret 

elektronike, avullues të gojës për duhanpirësit, aromatizuesit, përveç vajrat esenciale, për 

duhan, aromatizues, përveç vajrat esenciale, për duhan, aromatizues, përveç vajrat 

esenciale, për përdorim në cigare elektronike, aromatizues, përveç vajra esenciale, për 

përdorim në cigare elektronike.   

35   Ndihmë në menaxhimin e bizneseve, hulumtime afariste, dërgim i faturave, reklama të 

jashtme, shërbime të agjencive për import dhe eksport, shërbime të agjencive për 

informacion tregtar, analiza e kostot dhe çmimit, shpërndarja e materialit reklamues, 

shërbime të fotokopjes, shërbime të agjencive për punësim, makina për zyrë dhe dhënie të 

pajisjeve me qira*, mbajtja e regjistrave, kontabilitet, përpilimi i deklarimeve të llogarive, 

auditim afarist, menaxhim i bizneseve dhe këshilldhënie organizative, këshillëdhënie për 

menaxhim të personelit, këshillëdhënie për menaxhimin e bizneseve, shtypje, demonstrimi i 

mallrave, reklamim për postës së drejtpërdrejtë, ndihmë për menaxhim tregtar ose 

industrial, riprodhim të dokumenteve, azhurnim të materialit reklamues, shpërndarje të 

mostrave, shërbime të ekspertëve për efikasitet afarist, ankand, studime të tregut, vlerësime 

të bizneseve, hetime afariste, dhënie me qira të materialit për publicitet, këshillëdhënie për 

organizim afarist, publikim të teksteve për publicitet, reklamim, publicitet, radio reklamim, 

kërkim afarist, marrëdhënie publike, shtypje, reklamim televiziv, transkriptim të 

komunikimeve [funksione në zyre], aranzhim i vitrinave të dyqaneve, shërbimet e agjencisë 

së reklamimit, shërbimet e agjencive për publicitet, shërbime këshillimore për menaxhimin 

e biznesit, modelim për reklamimin apo promovimin e shitjes, hulumtim të marketingut, 

menaxhim të kompjuterizuar të dosjeve, konsulenca profesionale të biznesit, parashikim 

ekonomik, organizim të ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese, informacion 

biznesi , sondazh i opinionit, përgatitja e pagave, rekrutim të personelit, shërbimet e 

zhvendosjes për bizneset, dhënia me qira e hapësirës reklamuese, promovim të shitjes për të 

tjerët, shërbimet e sekretarisë, përgatitje të taksave, përgjigje telefonike për abonentët që 

nuk janë në dispozicion, përpunim teksti, rregullim të abonimeve të gazetës për të tjerët, 

reklamat me postë , menaxhim të biznesit të hoteleve, menaxhim të biznesit për artistët 

performues, përpilim i informatave në bazat e të dhënave kompjuterike, sistemim i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike, organizim i panaireve për qëllime 

komerciale ose reklamuese, dhënia me qira e makinave fotokopjuese, reklamat on-line në 

një rrjet kompjuterik, shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerje të mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera], kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike për të tjerët, 

dhënia me qira e kohës reklamuese në mediat e komunikimit, shërbimet për shkurtimin e 

lajmeve, dhënia me qira e makinave shitëse, testim psikologjik për përzgjedhjen e 

personelit, shërbime për krahasimin e çmimeve , paraqitja e mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë, informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët [dyqan për dhënien e këshillave për konsumatorin], rregullim i abonimeve 

për shërbime të telekomunikacionit për të tjerët, përpunimi administrativ i urdhërave për 

blerje, administrim tregtar për licencimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, dhënia e 

shërbimeve [asistencë biznesi], faturim, shkrim të teksteve publicitare, hartim të 

statistikave, shërbime planifikuese për qëllime reklamimi, kërkim për sponsorizim, 
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organizim i sfilatave të modës për qëllime promovuese, prodhim të filmave reklamues, 

menaxhim i afarizmit të sportistëve, marketing, shërbime të telemarketingut, shërbime me 

pakicë ose shërbime me shumicë për përgatesa farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizime mjekësore, dhënia me qira e stendave për shitje, ofrimi informacionit tregtar dhe 

kontaktit afarist, optimizim i makinës së kërkimit për promovimin e shitjes, optimizim i 

makinës së kërkimit për promovimin e shitjes, optimizim i trafikut në uebfaqe, optimizim i 

trafikut në uebfaqe, reklama me sistemin e pagimit me klikim, shërbime komerciale të 

ndërmjetësimit, menaxhim të biznesit për ofruesit e pavarur të shërbimeve, negocim dhe 

përfundim të transaksioneve tregtare për palët e treta, azhurnim dhe mirëmbajtje e të 

dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike, shërbimet e menaxhimit të projektit të biznesit 

për projektet e ndërtimit, sigurimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një ueb faqeje, 

ofrimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve, hartim i 

materialeve reklamuese, menaxhim administrativ nga jashtë për kompanitë, shërbimet për 

paraqitjen e taksave, menaxhim të biznesit për programet e rimbursimit për të tjerët, 

menaxhim të biznesit për programet e rimbursimit për të tjerët, dhënie me qira e bill 

bordeve [tabelat e reklamimit], shkrim i biografisë për të tjerët, shkrim i rezymeve për të 

tjerët, indeksimi përmes ueb faqes për qëllime komerciale ose reklamuese, administrim të 

programeve të shpeshta të fletushkave, shërbime për caktimin e emërimit [funksionet e 

zyrës], shërbimet për rikujtimin e emërimit [funksione të zyrës], administrim i programeve 

për besnikërinë e konsumatorit, skenar për qëllime reklamimi, shërbimet  e shitjes me 

shumicë dhe pakicë, edhe nëpërmjet internetit, sidomos në lidhje me mallrat e përmendura 

më lartë.   

 

 

 

(111)  24504 

(151)  28/02/2019 

(181)  07/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1274 

(591)  Ngjyrë e bardhë, ngjyrë e kuqe. 

(732)  Stojkov Dusko Kolesino 76, Opstina 

Novo Selo, Strumica., MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe produkte nga drithërat, produkte nga pasta dhe ëmbëlsira, ëmbëlsira, 

ëmbëlsira të thata, bakllavë, tullumbë, ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer,bukë 

xhenxhefili, hallvë, ëmbëlsira nga bajamet, biskota, biskota petit-beurre, sheqerka, miell për 

ushqim, vanilje [aromatizuese],  Pelte (pelte frutash [ëmbëlsira],ëmbëlsira, ëmbëlsira të 

bëra nga brum me sheqer, biskota të thata, sheqer i kristalizuar për ushqim, karamele me 

brumë bajamesh, produkte me miell të bluar, oriz (torta orizi), petulla, karamele kokrra 

[ëmbëlsira], kek me arra dhe bajame, kakao, produkte nga pasta, peta brumi të rrumbullakta 

që mbushen me perime, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga kikirikat, ëmbëlsira, ëmbëlsira  nga 

bajamet, brumë biskotash, ëmbëlsira, krem sheqeri (ëmbëlsira), biskota për çaj, çokollatë, 

Sherbete [akujsh],  sheqer   
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35   Shpërndarje, shperndarje e produkteve, shpërndarje e reklamave dhe promovim e 

materialeve, reklamime,  menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre.   

 

 

 

(111)  24098 

(151)  26/12/2018 

(181)  24/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1390 

(732)  Stulz GmbH Holsteiner Chaussee 283 

22457 Hamburg, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  STULZ 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

aparate për ventilim, nxehje dhe kondicionim të ajrit (mirëmbajtës i flokëve).     

 

 

 

(111)  24493 

(151)  26/02/2019 

(181)  04/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/346 

(591)  Kuqe  

(732)  ’MY CAFFE’’ shpk  Rr.Hyzri Talla 

Nr.326, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe , çaj , kakao,  kafe artificiale, oriz, tapiokë dhe sago,  miell dhe përgatitje e 

bere nga drithërat,  bukë , pasta dhe ëmbëlsira ,sheqer , mjaltë, melasë, maja , pjekje , 

pluhur , kripë, mustardë, uthull, salcat,  

erëza ,  akull    

32   Birra, uje mineral i gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije dhe lëngje frutash, shurupe 

dhe preparate të tjera për të bërë pije   

43   përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucionet qëllimi i të cilave 

është që të përgatisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për fjetje në :  

hotele , konvikt , shtëpi, dhe institucione të tjera që ofrojnë strehim të përkohshëm    
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(111)  24315 

(151)  29/01/2019 

(181)  07/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/354 

(732)  ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei 1 

00144 Roma, IT 

(740)  Hekuran Rama "ZMP IP" L.L.C Rr. 

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

Prishtinë, KS 

 
 

(540)  ENI I-BASE 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; pajisje për lagje 

dhe ngjitje; karburant (duke përfshirë vajra motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për 

ndriçim   

 

 

 

(111)  24313 

(151)  29/01/2019 

(181)  07/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/355 

(732)  ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei 1 

00144 Roma, IT 

(740)  Hekuran Rama "ZMP IP" L.L.C Rr. 

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

Prishtinë, KS 

 
 

(540)  ENI ROTRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; pajisje për lagje 

dhe ngjitje; karburant (duke përfshirë vajra motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për 

ndriçim   

 

 

 

(111)  24358 

(151)  31/01/2019 

(181)  07/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/357 

(732)  ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei 1 

00144 Roma, IT 

(740)  Hekuran Rama "ZMP IP" L.L.C Rr. 

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ENI I-RIDE 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikantë; absorbues të pluhurit; pajisje për lagje 

dhe ngjitje; karburant (duke përfshirë vajra motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për 
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ndriçim.     

 

 

 

(111)  24241 

(151)  23/01/2019 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/506 

(732)  LO. LI. PHARMA S.R.L. Via dei 

Luxardo, 33, 00156 Rome, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  INOFOLIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjeksore për trajtim të gjendjeve dhe sëmundjeve 

gjinekologjike, hormonale dhe metabolike, dhe për përmirsim të fertilitetit; shtesa dietike; 

ushqim dhe substnca dietike të adaptuar për përdorim mjekësor   

 

 

(111)  24360 

(151)  01/02/2019 

(181)  14/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/539 

(526)  ZEMRA 

(732)  Afrim Osmani ARBERIA  GROUP  

SHPK  Zona industriale  p.nr  10000  

Prishtine, KS 

 
 

(540)  ZEMRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra, minerale dhe ujrat e gazuarë, thjeshtë dhe pije të tjera të buta(soft) me gaz 

karbonik;pije energjike , pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije   

 

 

 

(111)  24381 

(151)  05/02/2019 

(181)  26/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/717 

(591)  E kaltër 

(732)  Hyundai Motor Company 231 

Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KP 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   
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(511) 1   Antifriz; fluid frenash; mjete ftohese; fluid për timonë; fluid transmisioni   

4   Vaj motori; graso industriale; graso lubrifikues; vaj karburanti; vaj industrial; vajra 

lubrifikues; vaj motori   

7   Kompresues ajri; boshte Balanci për motorë; rripa për motorë; rripa për makina; rripa 

për motorë; rripa transmisioni të forcës për makina; rripa dhëmbzorë për për motorë; rripa 

dhëmbzorë për makina; rripa dhëmbzorë për motorë dhe makina; rripa ventilatorësh për 

motorë dhe makina; rripa dhëmbëzor për motorë të automjeteve toksore; ajër fryrëse me 

fuqi motorike; kacek (si pjesë e makinave); vegla makinash; vegla (pjesë të makinave); 

bosht me gunga; kanistra për motorë të automobilave; karburatorë; konvertor katalizatori; 

injektues për motorë; paisje për injekim karburanti për motorë me djegie të brendshme; 

kompresorë si pjesë të makinave, motorave dhe motorësh; shufra lidhëse për motorë dhe 

makina; pompa për ftohje të motorit; mekanizma kontrolli për makina, motorë ose 

motorësh; ventilatorë për makina dhe motorë; bosht me gunga; bllokues të motorit të 

automjeteve; koka cilindri për makina; mbulues për koka cilindrash dhe tundues (ventilë) 

për makina dhe motorë; gëzhoja cilindrash (pjesë të makinave); distributor për makina të 

automjeteve; kapakë distributorë  për makina të automjeteve; riqarkullues të gazrave (EGR) 

ftohës për motorë dhe makina; valvula riqarkulluese të gazrave (EGR) për motorë dhe 

makina; instalime izoluese për makina dhe motorë; tuba lëshuese të gazit për motorë të 

automjete tokësore; valvua të lëshimit të gazrave për motorë të automjeteve tokësore; 

volantë makinash; filtra karburanti (pjesë të motorëve); filtra karburanti (pjesë të 

makinave); pompa injektuese karburanti për makina; injektorë karburanti për motorë me 

djegie të brendshme; pompa karburanti për motorë të automjeteve tokësor; makara (pjesë të 

makinave); pompa (makina); priza për motorët diesel; rrotë (idler) që është pjesë e 

makinës; rrotë (idler) shtyrëse që është pjesë e makinës; inicues ndezjeje (pjesë e makinës); 

mbështjellse e bobinës ndezëse (pjesë e makinës); pipëz injektuese dhe mbajtës (pjesë e 

makinës); ventil hyrës për makina dhe motorë; ftohës të brendshëm për makina dhe motorë; 

LPG drejtues pompe për makina dhe motorë; manifoldë marëse për motorë me djegie të 

brendshme; manifoldë për lëshim të gazrave për motorë; manifoldë thithëse për motorë; 

manifoldë thithëse për makina; makina për përzierje të gazrave; mikser karburanti (pjesë e 

makinës); tuba zhurmë mbytësish për motorë dhe makina; pompa vaji për makina të 

automjeteve tokësore; valvule për ajrosje pozitive të motori dhe makinave (PCV); pistonë 

(pjesë të makinës ose motorit); unaza pistoni; radiatorë (ftohës) për motorë dhe makina; 

mbështjellës radioatori për motorë dhe makina; krah  tunduesish (ventilash) për makina; 

krah  tunduesish (ventilash) për motorë; regullues të rahjeve të krahëve të tunduesve për 

motorë dhe makina; kandela për motorë me djegie të brendshe; kabllo për kandela për 

motorë me djegie të brendshme; starter për motorë dhe makina; tensionerë për 

makina/motorë; trupa rregullues për makina dhe motorë; rripa dhëmbzorë për motorë dhe 

makina; mbulesa për rripa dhëmbëzor për motorë dhe makina; izoatorë të marshit për 

motorë dhe makina; karikues turbinash për makina; valvula (pjesë e makinave); avullues 

për motorë dhe makina; separatorë uji; nxitës linear; nxitës hidraulik të valvulave; nxitës 

pneumatik të valvulave; pastrues ajri (pjesë e motorit); kondenzues të ajrit të ftohtë; filtra 

ajri për motorë të automobilave; kallëp të farkuar për automobilë; regullatorë (pjesë e 

makinës); rondele metalike motori për automobilë; rondele, jo metalike, për motorët e 

automjeteve; ftohës vaji për makina dhe motorë; filtra vaji për makina dhe motorë; motorë 

për venitlatorë të kondicionerëve; motor për kondenzues gazi (të ndryshëm nga ato si pjesë 

e makinave) fen ftohës;    
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9   Sensorë (aprate matës), të ndryshëm nga ato për përdorim mjekësor; antena; armaturë 

(elektriciteti); aparate paralajmërimi kundër vjedhjes; audio paisje; bateri; kabllo baterish; 

kuti baterish; pllaka baterish; sisteme të kontrollit elektronik për makina; kamera; aparate 

drejtimi, automatike, për vetura; kontrollues elektrik; njësi të kontrollit elektronik; matës 

karburanti; matës temperature; siguresa; kuti bashkimi (të rrymës); instrumente navigimi; 

relej, elektrik; rezonatorë; altoparlant; matës shpejtësie; kabllo për matje të shpejtësisë; 

kyqës, elektrik; tahometër; termostatë; arka termostatësh; shtëpizë termostatësh; orë kohe; 

alarme; transmetues (telekomunikacioni); drita pulsuese (drita sinjalizuese); tela, elektrik; 

aparate elektronike për informata parkimi; balastiqe ndriquese; shufra dritash të 

emergjencës për automjete; transmetues të sinjaleve emergjente   

11   Fen (pjesë e instalimeve të kondicionerëve të ajrit); filtra për pastrim të ajrit; njësi për 

kondicionim të ajrit; tharës të ajrit; ventilatorë të ajrit të ngrohtë; poqa drite; fen për 

kondenzues gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinave; mbështjellës për kondenzues gazi, të 

ndryshëm nga ata si pjesë të makinave; aparat avullimi; ngrohës eketrik; llampa për 

automobilë; qelqe llambash; poqa llambash; tharës për qëllime industriale; kapakë 

radioatorësh; filtra ajri për njësi për kondicionim të ajrit; filtra ajri për njësi për 

kondicionim të ajrit; makara për kompresorë për kondicioner ajri të aomobilëve   

12   Sisteme frenash kundër mbylljes (ABS) për automobilë; pjesë strukturore për 

automobilë; kabllo akselerator për automobilë; pedalje akslerator për automobile; jastëk ajri 

për vetura; mjeshtër të ajrosjes për automobilë; tanke ajri për automobilë; armë për vetura; 

shpuzore për automjete; konvertor rrotullues për automobilë; alarme kundër vjedhjes për 

automjete; paisje kundër vjedhjes për automjete; ATA tavë vaji për automobilë; ATA trupa 

valvulash për automobilë; boshte për automjete; boshte bartëse për automobilë; shtëpiza 

boshti për automobilë; boshte nyjesh për automobilë; bashkues nyjesh për automobilë; 

kushineta boshti për automjetet tokësore; kushineta timoni për automjetet tokësore; rripa 

sigurie për ulese të automobilave; frena për automobilë; përforcues frenash për automobilë; 

disqe frenash për automjete; tambure frenash për automjete; cilindra frenash për automjete; 

vata frenash për automobilë; pedalje frenash për automjete; nofulla frenash për automobilë; 

veshje frenash për automobilë; parakolp për automobilë; arakolp absorbues të energjisë për 

automobilë; mbrojtës parakolpi për automobilë; buzë parakolpi për automobilë; formësues 

(kallëp) për parkolp të automobilëve; binar parakolpi për automobilë; mbajtës parakolpi për 

automobilë; parakolp me shkallë për automobilë; kabina për utomobilë; kaliper frenash për 

automjete; kapak për cilindrat montues për autmobilë; mbulesa automobilësh (të 

formësuar); tabela qëndrore për automobië; korniza për shasi të automobilëve; shtrëngues 

sigurie fëmijsh për ulëset e veturave; friksion shtrëngues për automobilë; friksion kablosh 

për automobilë; mbulesë friksioni për automobilë; disqe friksioni për automobilë; shtëpizë 

friksioni për autmobilë; cilindra kryesor friksioni për automobilë; pedalje friksioni prë 

automjete tokësore; cilindra friksioni të fuqisë  për automobilë; cilindra friksioni për lëahim 

për automobilë; pirunë friksioni për lëshim për automobilë; cilindra të mbyllur koncentrik 

për automobilë; mbështetëse krahësh për automobilë; fen ftohës për friksione për vetura 

tokësore; lidhje për automjete tokësore; kapuç të shufrave të kryqzuara për automobilë; 

kapuçë për pjesët kryesore të automobilit; jastëk kundër përplasjeve për automobilë; 

anëtarë (pjesë) lidhëse për automobilë; lidhje për shpejtësi konstante për automobilë; 

kuverta për kamionë; bartës diferencial për automobilë; arka diferenciali për automobilë; 

mbulesa disqesh dhe friksionesh për automobilë; mbyllës të disqeve të frenave për 

automobilë; kontollues të dyerve për automobilë; doreza dyersh për automobilë; shkallë 
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dyersh për automobilë; ballik për dyert e automobilave; lidhje tërheqjesh për automobilë; 

emblema për automobilë; motorë për automobilë; mbulesa motorësh për automobila; goma 

për montimin e motorit për automobilë; tavë për vajin e motorit për automobilë; 

mbështjellës të poshtëm për automobilë; parafango të poshtëm për automjete tokësore; 

gëzhoja për filtrat e ajrit për automjete tokësore; gëzhoja për filtra vaji për automjete 

tokësore; konsola dyshemeje për automobilë; korniza të formësuara për automobilë; kapak 

për rezervuarë të automjete; dyer për rezervuarët e automjeteve; pompa dërgues të 

karburantit për rezervuar automjetesh; rezervuarë karburanti për automjete; garniturë 

(zbukurime) për automobilë; marshe për automjete tokësore; gjeneratorë për automobilë; 

regullues gjeneratori për automobilë; rrotor gjeneratori për automobilë; stator gjeneratori 

për automobilë; formësim (kallëp) xhami për automobilë; kuti dorezash për automjete; astar 

tavani për automobilë; mbështetëse koke ulëset e autmjeteve; kapak motorësh të izoluar me 

vate për automobilë; aparat (idle) për kontroll të shpejtësisë për automobilë; zbukurime të 

brendshme për automobilë; fletë amortizatorësh për automobilë; leva për automobilë; kablo 

levash për automobilë; dry kundër vjedhjes që përdoret në timonin e automobilave; 

instalime elektrike kundër vjedhjes për automjete; baltprirës; friksione tejkalimi për 

automobilë; panele trupi për automonbilë; panel dyersh për automjete tokësore; frena 

parkimi për automobilë; shtylla për automobilë; bartës planifikuesish për automobilë; vula 

për timonë hidraulik për automobilë; mekanizma transmisioni për automjete tokësore; 

motorë për dritare elektrike për automjete tokësore; boshte helike për automobilë; 

gjeneratorë pulsi për automobilë; grila rdioatorësh për automobilë; pasqyra për përdorim në 

automjete; pasqyra të pasme; rezervuarë për automjete tokësore; tanke rezervuaresh pr 

automjete tokësore; bartës valixhes në çatinë e veturës; panele çatish për automjete 

tokësore; rafte çatie për automobilë; shkure gomash për amortizatorët e rrotave të 

automobilave; ulëse automobilash; organizues për pjesën e pasme të ulësve të adaptuara për 

përdorim në vetura; rripa sigurie për ulëset e automjeteve; mbulesa për ulëset e 

automobilave; shilte për ulëset e automobilave; alarme sigurie për automjete; prazmore 

sigurie për ulëset e automjeteve; boshte kardani për automjete; boshte shtyse për automjete 

tokësore; boshte transmisioni për automjete tokësore; amortizatorë goditjesh për 

automobilë; anëtarë anësore për automjetet tokësore; xhoko përshtatës për frenat e 

vutomjeve; bartës i rrotës rezervë për automjete; spojler për automjete; amortizatorë spiral 

për automjete; amortizatorë spiral goditjesh për automjete; fletë stabilizuese për 

amortizatorë veturash; drejtues ingrenazhi për atomjete tokësore; drejtues lidhjesh për 

automjete tokësore; timonë për automobilë; timon kolumn për automobilë; boshte për 

timone të automobilave; traversë izoluese për automobilë; çati Dielli për automobilë; 

xhama kundër Diellit për automobilë; mbrojtës nga Dielli për automobilë; tanke për thithje 

të ajrit për motorët e automobilave; unaza sikronizuese (pjesë të automjeteve tokësore); 

xhama dritaresh të papërfunduar për automjete; platforma ashensor (pjesë të automjeteve); 

shufra lidhëse për automjete tokësore, të ndryshme nga ato që janë si pjesë e motorëve ose 

makinave; konvertor rrotullues për automjete; shufra tërheqëse për automjete; goma shiritë 

(tanksi) për automobilë; transferë për transmetim për automjete tokësore; transmisione, për 

automjete tokësore; lidhës universal për automjete toksore; valvula solenoidi për 

automobilë; valvula frenash për automobilë; valvula zgjëruese për automobilë; shirit moti 

(izolues) për automjete toksore; rrota automobili; cilindra të frenave të rrotave për 

automjete toksore; mbulesa rrotash për automjete toksore; cilindra rrotash për automjete 

toksore; mbrojtës rrotash për automobilë; glavina të rrotave për automobilë; kapak për 
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glavinat e rrotave të automobilëve; dritare për automjete; spërkatëse për për fshirëset e 

automobilave; teh për fshirëset e xhamave mbrojtës; motorë për fshirëse për xhamat 

mbrojtës; krah të motorit për fshirëset e automobilave; tapiceri nga ashklat e drurit për 

automjete; panel elktronik për automobilë; buck-up (mbështjetje) paralajmërimi për 

automjete; brirë automobilash; paisje kundër vjedhjes për automobilë; ekran për vajin e 

automobilave; mbyllës (dihtung) për automobilë   

 

 

 

(111)  24238 

(151)  22/01/2019 

(181)  26/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/719 

(732)  FASHION TRADE VIP Ltd.  75, 

Chongora Str., region "Asparuhovo", 9003 

Varna, BG 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 8, 10 000 

 
 

(540)  CARDUCCI 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të 

veshur me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; 

instrumenta kohëmatës dhe kronometrikë   

18   Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala.   

25   Veshje, këpucë, kapele   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  24280 

(151)  25/01/2019 

(181)  27/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/724 

(591)  E zezë dhe e kuqe 

(732)  ESLAB KAHVE GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI Emniyettepe 

Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:2/20 

EYUP / ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Deserte buke-furre; produkte  bukëpjekësish-furre; biskota; çokolata; pije më 

bazë çokolate; kafe; pije më bazë kafe; akullore; çaj i akullët.   

43   Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohëshem   
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(111)  24458 

(151)  19/02/2019 

(181)  27/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/725 

(732)  Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské 

nábřeží 670/17, Karlín, 186 00, Praha 8, CZ 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  SAVO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjente; preparate dhe  supstanca, të gjitha për përdorim në lavanteri; 

preparate për fisnikrimin e robave; preparate për zbardhim; preparate për fshirje-pastrim, 

lustrim, grryerje dhe imtësim; preparate për zberthimin-hapjen e gypave –tubacioneve te 

ujit; preparate për pastrimin e enëve; sapun; mjete për pastrimin e duarve; facoleta të lagura 

me preparate  dhe substanca për pastrim dhe lustrim   

5   Mjete dezinfektive; mjete dezinfektive për qëllime higjienike ose sanitare; preparate 

sanitare; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve, insekteve dhe gjallesave te dëmshme; 

fungicide; germicide; baktericide; paraziticide; algicide; insekticide;  mjete për eliminimin 

e mykut; mjete për eliminimin e rrënjeve te kqija; dezodoranse, (përpos për përdorim 

përsonal); freskuesit e ajrit; mjete për mbrojtje nga insektet   

 

 

 

(111)  24459 

(151)  19/02/2019 

(181)  27/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/726 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  Unilever ČR, spol. s r.o., Rohanské 

nábřeží 670/17, Karlín, 186 00, Praha 8, CZ 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjente; preparate dhe  supstanca, të gjitha për përdorim në lavanteri; 

preparate për fisnikrimin e robave; preparate për zbardhim; preparate për fshirje-pastrim, 

lustrim, grryerje dhe imtësim; preparate për zberthimin-hapjen e gypave –tubacioneve te 

ujit; preparate për pastrimin e enëve; sapun; mjete për pastrimin e duarve; facoleta të lagura 

me preparate  dhe substanca për pastrim dhe lustrim   

5   Mjete dezinfektive; mjete dezinfektive për qëllime higjienike  ose sanitare; preparate 
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sanitare; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve, insekteve dhe gjallesave te dëmshme; 

fungicide; germicide; baktericide; paraziticide; algicide; insekticide;  mjete për eliminimin 

e mykut; mjete për eliminimin e rrënjeve te kqija; dezodoranse, (përpos për përdorim 

përsonal); freskuesit e ajrit; mjete për mbrojtje nga insektet   

 

 

 

(111)  24164 

(151)  10/01/2019 

(181)  31/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/735 

(300)  t201552713  16/12/2015  FI 

(732)  Bayer Oy Pansiontie FI-47, 20210 

Turku, FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  KYLIENA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate hormonale   

10   Paisje medicinale   

 

 

 

(111)  24239 

(151)  22/01/2019 

(181)  12/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/913 

(591)  E kuqe 

(732)  CINEPLEXX International GmbH  

Siebensterngasse 37 1070 Vienna, AT 

(740)  Dastid Pallaska Bulevardi Nëna Terezë 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet për menaxhimin e biznesit që kanë të bëjnë me operimin e kinemave   

41   Zbavitje; Operimi me kinema; Prodhime të filmave kinematografik dhe prodhime të 

video filmave; prezantime të kinemasë; shfaqje të video filmave; dhënia me qera e filmave 

kinematografik dhe video filmave.   

43   Kafe, kafeteri, restaurante, shërbime të barit, bufe.   
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(111)  24176 

(151)  10/01/2019 

(181)  18/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1075 

(732)  Elbert Bilurdagi DPZ “ELBERTI” 

Rifat Ukimeri (Qendra Tregtare Abi), KS 

(740)  Tomë Saliqunaj Fehmi Agani Prishtinë  

 
 

(540)  KESO 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të zakonshme; sende të vogla të paisjeve metalike (çelsa) sigurie dhe 

metale të përbashkëta që nuk përfshihen në klasa tjera   

37   Riparim dhe shërbime të instalimit.   

45   Shërbime sigurie për mbrojtjen e pronës   

 

 

 

(111)  24273 

(151)  24/01/2019 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1084 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

 
 

(540)  RELAX O NJERËZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  24271 

(151)  24/01/2019 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1085 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr, KS 

 

 
 

(540)  RELAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije.   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   
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(111)  24282 

(151)  25/01/2019 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1098 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

Therande Brigada 123 p.nr 

info@goldeneagle-ks.com, KS 

 
 

(540)  RELAX NGA ZEMRA E 

FRUTAVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birrat).   

 

 

(111)  24170 

(151)  10/01/2019 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1176 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71 

000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  MONTELA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  24171 

(151)  10/01/2019 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1177 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71 

000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  PROMASS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  24169 

(151)  10/01/2019 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1178 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71 

000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  PROBILOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  24168 

(151)  10/01/2019 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1179 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 71 

000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  PROBILOL DUO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  24278 

(151)  25/01/2019 

(181)  03/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1261 

(591)  E verdhë, e gjelbërt, e bardhë, e kaltër 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

 
 

(540)   
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(511) 25   Veshmbathje, kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

(111)  24180 

(151)  14/01/2019 

(181)  20/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1352 

(591)  Bardhë, Zi, Ari,  

(732)  N.P.T  GRUDA Elvira Gruda 

Vitomerica, Rajoni i Pare, Peje, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Nafte dhe vajra industrial; lubrifikante; pluhur per thithje perberje te lengshme dhe 

te forta; karburante ( duke perfshire frymen motor) dhe ndricuesit; qirinj dhe fitila per 

ndricim.   

5    Medikamente medicinal; pergatitjet mjekesore dhe veterinare; pergatitjet sanitare per 

qellime mjekesore; ishqim dieted he substance te pershtatura per perdorim mjekesor ose 

veterinary; ushqim per foshje; shtojca dietike per njerezit dhe kafshet; ilace; material per 

fashim; material per ndalimin e dhembeve, dyll dentar; bar dezinfektues; preparate per 

shkaterimin e paraziteve; kepurdhevrases, herbicid.   

20   Mobilje, pasqyra, korniza per foto; kocka te papunuara pse gjysme te punuara, bri, 

ngjyre fildish, lapat e balenave guaca, predha; argjile e bardhe; qelibar te verdhe.   

30   Kafe, caj, kakao dhe kafe artificial; oriz; tapioke dhe miell palme; miell dhe preparate 

te perbera nga dritherat; buke; brume embelsirash dhe embelsira; krem embelsire I akullt; 

sheqer mjalte; melase (kunderhelm) ; maja; mjekje pluhur; kripe; mustarde; uthull; salca 

(piper); ereza; akull   

 

 

 

(111)  24425 

(151)  12/02/2019 

(181)  20/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1596 

(591)  Ngjyra e kaltërt, e kuqe dhe e bardhë. 

(732)  PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill 

(540)   
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Road, Purchase, NY 10577, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për pregaditjen e pijeve; pije jo-alkoolike të gazuara; 

pije të lehta.”   

 

 

 

(111)  23971 

(151)  04/12/2018 

(181)  24/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/208 

(732)  European Refreshments Southgate, 

 Dublin Road,  Drogheda, A92YK7W, IE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  APPLETISER 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral dhe ujë me sodë si dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; koncentrat molle; ekstrakt 

molle; lëng molle; pije dhe preparate për prodhimin e pijeve  me shije te mollës  ose pije 

nga molla; pije jo alkoolike me shije molle dhe shurup për përgatitjen e pijeve jo alkoolike  

me shije molle.   

 

 

 

(111)  23967 

(151)  04/12/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/491 

(591)  Kafe, verdhë, portokalli, bardhë, zezë, 

kuqe. 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(540)   
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokolata, pjekurina, grimësina, biskota te mbushura ne mes me mjaltë, 

çokollatë ose reçel, kuleç të embël, pite, ëmbelsira, akullore, akull për ushqim.   

 

 

 

(111)  23966 

(151)  04/12/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/492 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   veshje, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basketboll, atlete për basketboll,  

kanotiere, këmisha, gjysmë kanotiere, duksa-bluza, pjesë të poshtme të tutave(trenerkave), 

pantolla, kanotiere me shirita, xhemper, pantolla të shkurta, pizhame, kanotiere sportive, 

ragbi kanotiere, xhemper, rripa, kollare,  këmisha për fjetje, sheshira, kapela, mbrojtëse në 

kapela(kaçkëta), tuta(trenerka) për ngrohje, pjesë të poshtme te tutave për ngrohje para loje. 

Dres për ngrohje/ kanotiere për trajnim para hyrjes ne lojë,  xhaketa, xhaketa te holla për 

mbrojtje nga era, xhaketa më kapulaçe pallto, mbështjellëse për foshnje jo nga letra, shirita 

për kokë, shirita për dorë (veshje),përparëse,  ndresa të poshtme, brekë sportive,  pantolla te 

gjëra, mbrojtëse për vesh, dorashka, dorashka vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura 

dhe te qëndisura, fustane  nga materiali zherse,  fustane, dresë dhe uniforma për tifoz, 

veshje për not,  kostume të banjës, rroba banje, rroba te larjes , rroba për not, rroba për 

larje, kostum për larje, bikine, kostume te holla  për larje, brekë për not, brekë për larje, 

pantolla te shkurtër për sport uji ne valë(surfing), rroba gome për ujë, shamia për plazhë, 

mbështjellëse për kostume te larjes, mbulesa për kostume te larjes, sandale, sandale për 

plazhë, kapela për plazhë, mbrojtëse nga diellit, kapela për notim, kapela për larje, 

mbështjellë të reja koke me dekorime te ngjitura.   

41   Shërbime të argëtimit dhe shërbime arsimore në aspektin e ngjarjeve televizive apo 

radio programeve në lëmin e basketbollit dhe shfaqjes drejtë për drejtë te ngjarjeve – 

shfaqjeve sportive të lojërave të basketbollit dhe lojërat e basketbollit; shërbimet e 

prodhimit  dhe  distribuimit te shou programeve  radio dhe televizive për ngjarjet sportive 

të basketbollit, ngjarjeve dhe programeve basketbollistike  nga lëmi i basketbollit; 
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shërbimet e udhëheqjes dhe organizimit  te klinikave dhe kampeve basketbollistike, klinika 

dhe kampingjeve për trajner, klinika dhe kampingje për ekipet vallëzuese dhe lojëra të 

basketbollit; shërbimet e argëtimit ne kuptimin e paraqitjes personale  ne kostumin e 

maskotave  ose ne ekipet vallëzuese  ne lojërat  dhe ngjarjet  e basketbollit , klinika, kampe, 

promocioneve dhe ndodhive tjera lidhur me basketbollin,  ngjarjeve speciale dhe gostive  

(party) te organizuara; shërbimet e klubeve te tifozëve; shërbimet e dëfrimit, përkatësisht 

ofrimi i ueb faqeve me përmbajtje multimediale  te cilat mund te shkarkohen  ne kuptimin e 

ngjarjeve te rëndësishme televizive, ngjarjeve te rëndësishme interaktive televizive, video 

xhirimeve, video xhirime te shfaqura drejtë për drejt ne internet ( strim xhirimeve), 

zgjedhjeve interaktive te video ngjarjeve, përzgjedhja e ngjarjeve te mëdha ,  radio 

programeve,  ngjarjeve me te rëndësishme te radios  dhe  audio xhirimeve ne lëmin e 

basketbollit; ofrimi dhe sigurimi i lajmit dhe informacionit ne kuptimin e statistikave dhe 

temave tjera  ne lëmin e basketbollit ; mundësimi i qasjes se drejtë për drejtë  ne lojërat të 

cilat  mund te shkarkohen, përkatësisht lojërat kompjuterike, video lojërat,video lojërat 

interaktive ,   lojëra aksion, lojëra arkade, lojëra shoqërore për të rritur dhe fëmijë, lojëra në 

dërrasë-tabelë, lojëra radhitëse (puzles), lojëra në formë kuisi(trivia); shërbime  botuese 

elektronike, përkatësisht, botimi i revistave, udhërefyesëve, buletineve, librave për te 

ngjyrosur dhe lojërave të drejtë për drejta për persona te tretë përmes internetit   te gjitha ne 

lidhje me basketbollin;  ofrimi i te dhënave drejtë për drejtë  ne bazën kompjuterike te të 

dhënave  ne lëmin e basketbollit.   

 

 

 

(111)  24022 

(151)  18/12/2018 

(181)  14/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/500 

(732)  Omega Pharma Innovation & 

Development NV, Venecoweg 26, 9810 

Nazareth, BE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  LACTACYD 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; preparate banje; kozmetikë; kremëra kozmetik dhe losione; 

deodoratë; vajra esenciale; preparate kozmetike për higjienë personale; preparate kozmetike 

për kujdes intim.   

5   Preparate farmaceutike;dezinfektues për qëllime higjienike;preparate higjienike për 

qëllime mjekësore;preparate sanitare për higjienë personale;preparate banje për qëllime 

mjekësore;dezinfektues;losione për preparate farmaceutike;facoleta (lecka) të lagura me 

losione farmaceutike;shpërlarës vagjinal;shtesa ushqimore për qëllime mjekësore;preparate 

(anti fungal) kundër kërpurdhave për përdorim mjekësore;preparate farmaceutike për 

trajtim të infeksioneve të lëkurës;antifungal vagjinal;lubrifikues vagjinal;lagështues 

vagjinal.   
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(111)  24483 

(151)  25/02/2019 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/506 

(591)  e kuqe e bardhë 

(300)  Z-201671249  20/10/2016  SI 

(732)  DROGA KOLINSKA, Živilska 

industrija, d.d. Kolinska ulica 1 1544 

Ljubljana, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare;makineri elektrike dhe aparate për përgatitjen e 

pijeve freskuese, duke përfshirë kafenë, çajin, kakaon, kapuçinon, infuzionet dhe pije tjera 

të ngrohta;aparate për ngrohjen dhe shkumëzimin e qumështit;aparate për ftohjen e pijeve 

freskuese;çajnik elektrik;ngrohës të ujit;stufa për zierje;makineri elektrike për përgatitjen e 

kafesë;zierëse filtruese elektrike kafeje;zierës filtruese kafeje me filtër;furrë elektrike për 

pjekjen e kafesë;urnë elektrike kafeje;kartigja, duke përfshirë kapsullat e kafesë;paisje dhe 

pjesë rezervë për produktet e identifikuara më sipër të cilat përfshihen në këtë klasë.   

30   Kafe;çaj;kakao dhe kafe artificiale;oriz;tapioka;sago;miell dhe pregatitje të bëra nga 

drithërat;bukë, torta dhe ëmbëlsira;akuj ushqyes;sheqer;mjaltë;melase;tharmë, pluhur 

pjekurinash;kripë, mustard;uthull, salcë (kondimente);erëza;akull;kafe;kafe  artificiale;pije 

freskuese nga kafeja;zëvendësim të kafesë ( bazuar në çikore);kafe e pa kofeinë, 

kapuçino;pije freskuese bazuar në kafe dhe kafe  bazuar në pregatitjet e të gjitha 

tipeve;qeska kafeje, kapsula të kafesë;esenca të kafesë;aromatuizues të kafesë;koncentrate 

të kafesë;kafe në formën e plotë- kokërr;pije freskuese me akull bazuar në kafe;pije 

freskuese kafeje e përgatitur;ekstrakte çaji, ekstrakte kakao;pije freskuese bazuar në kakao, 

çokolatë dhe çaj.   

32   Birra, ujë mineral dhe ujë të gazuar dhe pije tjera freskuese jo alkoolike;pije freskuese 

nga frutat dhe lëngje frutash;shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve 

freskuese;esenca për përgatitjen e pijeve freskuese;pije freskuese bazuar në soja;pije 

freskuese bazuar në maltin;pije freskuese izotonike.   

 

 

(111)  24482 

(151)  25/02/2019 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/507 

(300)  Z-201671250  20/10/2017  SI 

(732)  DROGA KOLINSKA, Živilska 

industrija, d.d. Kolinska ulica 1 

(540)  D.O.T. 
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1544 Ljubljana, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C., 

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

 
 

(511) 11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare; makineri elektrike dhe aparate për përgatitjen e 

pijeve freskuese, duke përfshirë kafenë, çajin, kakaon, kapuçinon, infuzionet dhe pije tjera 

të ngrohta; aparate për ngrohjen dhe shkumëzimin e qumështit; aparate për ftohjen e pijeve 

freskuese; çajnik elektrik; ngrohës të ujit; stufa për zierje; makineri elektrike për përgatitjen 

e kafesë; zierëse filtruese elektrike kafeje; zierës filtruese kafeje me filtër; furrë elektrike 

për pjekjen e kafesë; urnë elektrike kafeje; kartigja, duke përfshirë kapsullat e kafesë; paisje 

dhe pjesë rezervë për produktet e identifikuara më sipër të cilat përfshihen në këtë klasë   

30   Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioka; sago; miell dhe pregatitje të bëra 

nga drithërat; bukë, torta dhe ëmbëlsira; akuj ushqyes; sheqer; mjaltë; melase; tharmë, 

pluhur pjekurinash; kripë, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza; akull; kafe; kafe  

artificiale; pije freskuese nga kafeja; zëvendësim të kafesë ( bazuar në çikore); kafe e pa 

kofeinë, kapuçino; pije freskuese bazuar në kafe dhe kafe  bazuar në pregatitjet e të gjitha 

tipeve; qeska kafeje, kapsula të kafesë; esenca të kafesë; aromatuizues të kafesë; 

koncentrate të kafesë; kafe në formën e plotë- kokërr; pije freskuese me akull bazuar në 

kafe; pije freskuese kafeje e përgatitur; ekstrakte çaji, ekstrakte kakao; pije freskuese 

bazuar në kakao, çokolatë dhe çaj   

32   Birra, ujë mineral dhe ujë të gazuar dhe pije tjera freskuese jo alkoolike; pije freskuese 

nga frutat dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve freskuese; 

esenca për përgatitjen e pijeve freskuese; pije freskuese bazuar në soja; pije freskuese 

bazuar në maltin; pije freskuese izotonike   

 

 

 

(111)  23986 

(151)  10/12/2018 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/508 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

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

 
 

(540)  TELPREXI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.    
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(111)  23990 

(151)  11/12/2018 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/509 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  TELOVERSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.    

 

 

 

(111)  23987 

(151)  10/12/2018 

(181)  19/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/510 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  IMTILSTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane.    

 

 

 

(111)  23985 

(151)  10/12/2018 

(181)  20/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/527 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,   

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

 
 

(540)  TELTARGA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   
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(111)  23972 

(151)  06/12/2018 

(181)  21/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/529 

 (732)  Hemafarm A.D.farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac Beogradski put 

bb,26300 Vrsac, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" kodra e 

Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 Prishtinë 

 
 

(540)  PEPTIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  24000 

(151)  13/12/2018 

(181)  21/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/530 

(732)  Hemafarm A.D.farmaceutsko-

hemijska industrija Vrsac Beogradski put 

bb,26300 Vrsac, RS 

(740)  Ragip Malushaj -  "Patenta-R" kodra e 

Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 Prishtinë 

 
 

(540)  SINEDOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  23964 

(151)  04/12/2018 

(181)  21/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/534 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   
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(511) 25   Veshje, përkatësisht çorapa, mbathje, këpuca për basketboll, atlete për 

basketboll, kanotijere, këmisha, triko polo, duks, pjesë të poshtme të veshjeve sportive, 

pantallona, kanotijere me rripa, dres, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko sportive, triko 

për ragbi, gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, sheshir, kapela, mbrojtëse për kapela, tuta 

(trenerka) për ngrohje, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, dres për 

ngrohje/kanotijere për trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa, xhaketa të holla për erë, xhaketa 

me kapulaçe, pallto, shtresa për bebe të cilat nuk janë nga letra, shirita për kokë, shirita për 

dorë (veshje), përparëse, ndrresa të poshtme, bokserica, pantallona të gjëra, mbrojtës për 

vesh, doreza, doreza vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura dhe qendisura, fustane 

nga materijali zherse, fustana, dres dhe uniformë për tifozeri, veshje për not, kostum 

banjoje, rroba banjo, rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine, 

kostume të holla për larje (tanko), brek për not, brek për larje, pantolona të shkurta për 

surfing, rroba gome për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të larjës, 

mbështjellese për kostume të larjes, sandale, sandale për plazhë, kapela për plazhë, 

mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për pastrim, mbështjellëse të reja për kokë me 

dekore të ngjitura   

41   Shërbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio 

programeve nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi live i ngjarjeve-shfaqjeve sportive të 

basketbollit dhe lojërave të basketbollit; shërbimet e prodhimit dhe distribuimit te shou 

programeve radio dhe televizive me ngjarje sportive të basketbollit, ngjarjeve të 

basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; shërbimet e udhëheqjes dhe 

organizimit të klinikave nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave dhe kampingjeve për 

trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat e basketbollit; 

shërbimet e argëtimit në kuptim të të paraqitjes përsonale të maskotave me kostume ose të 

ekipeve të vallëzimit në lojrat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit, klinikave, 

kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve speciale dhe 

gosti të organizuara; shërbimet e klubit të adhuruesve; shërbimet e defrimit-argëtimit, 

përkatësisht ofrimi i uebsajtit me përmbajtje multimediale i cili mund të shkarkohet  në 

kuptimin e ngjarjeve të rëndesishme televizive, ngjarjeve të rëndesishme interaktive 

televizive, video xhirimeve, video strim xhirime, ngjarjeve interaktive të video zgjedhjeve, 

zgjedhja e ngjarjeve më të mëdha, radio programeve, ngjarjeve më të rëndesishme të radio 

dhe audio xhirimet nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim 

të statistikave dhe temave tjera nga lëmi e basketbollit; mundësimi i qasjes onllajn të 

lojërave të cilat mund të shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave, 

video lojërat interaktive, lojërave akcion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për të rritur dhe 

fëmijë, lojëra në dërrasë-tabelë, puzzle-radhitese, trivia lojëra; shërbimet e publikimeve 

elektronike, përkatësisht, publikimi i revistave, udhërrëfyesit, buletine, fletore për ngjyrosje 

dhe listës onlajn të lojërave për persona të tretë  përmes internetit, te gjitha nga lëmi i 

basketbollit; ofrimi i të dhënave onlajn në bazën e të dhënave kompjuterike  nga lëmi i 

basketbollit   
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(111)  24109 

(151)  27/12/2018 

(181)  03/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/576 

(591)  E Gjelbër, e Verdhë, Portokall, 

Vjollcë, e Kaltër, e Bardhë. 

(732)  ILLYRIAN shpk Dardan Mehmeti 

 Rr. Rexhep Krasniqi, Kulla 2, Kati 10, Nr. 1, 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Dhënia me qira e qasjes në rrjetin global të kompjuterëve, ofrimi i qasjes në baza 

të të dhënave,Komunikimi përmes telefonave celular, Komunikimi përmes terminaleve 

kompjuterike, Komunikimi përmes rrjetit të fibrave optike / Komunikimi nga rrjeti me fibra 

optike, Transmetimi i mesazheve dhe imazheve përmes ndihmës kompjuterike, 

Informacione për telekomunikacionin, Ofrimi i dritareve (dhomave) për biseda në internet, 

Dërgim i mesazheve, Ofrimi i forumeve online, Transmetimi i të dhënave, Ofrimi i lidhjes 

telekomunikuese në rrjetin global të kompjuterëve, Shërbime telekonferencash, Transmetim 

i postës elektronike, Transmetim i të dhënave (dosjeve) digjitale, Ofrimi i qasjes për 

përdoruesit në rrjetin global të kompjuterëve, Shërbime të postës zanore   

41   Informacion mbi edukimin, Testime edukative, Shërbime edukative që ofrohen nga 

Institucionet Edukative, Shërbime të lojërave të ofruara online nga një rrjet i kompjuterëve.   

42   Cloud computing, Programim kompjuterik, Dizajn i softuerëve kompjuterik, Dhënia 

me qira e softuerëve kompjuterik, Analiza të sistemeve kompjuterike, Dizajnimi i 

sistemeve kompjuterike, Konsulencë mbi softuerët kompjuterik, Konsulencë mbi 

teknologjinë kompjuterike, Konsulencë mbi sigurinë kompjuterike, Konsulencë mbi 

dizajnimin dhe zhvillimin e harduerëve kompjuterik, Konvertimi i të dhënave ose 

dokumenteve nga forma fizike në elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve elektronike 

për të tjerët, Krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuara në faqe 

elektronike për të tjerët, Konsulencë mbi ruajtjen e të dhënave, Shërbime të enkriptimit të të 

dhënave, Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi], Rikrijimi i programeve kompjuterike, 

Ruajtja elektronike e të dhënave, Dizajn i arteve grafike, Hostimi i faqeve kompjuterike 

(ueb faqet), Dizajn industrial, Konsulencë mbi Teknologjinë e Informacionit [IT], Ofrimi i 

informacionit për teknologji kompjuterike dhe programim përmes faqeve elektronike, 

Instalimi i shërbimeve kompjuterike, Konsulencë mbi sigurinë e internetit, Mirëmbajtje e 

softuerëve kompjuterik, Monitorimi i sistemeve kompjuterike përmes çasjes ,në distancë, 

Monitorimi i sistemeve kompjuterike që të zbulohen rëniet e sistemit, Monitorimi i sistemit 

kompjuterik për zbulimin e çasjes së pa autorizuar ose shkeljen e të dhënave, Sigurim i të 

dhënave jashtë vendit [off site], Ofrimi i shërbimeve outsource në fushën e teknologjisë 

informative, Rikthim apo rigjenerim i të dhënave kompjuterike, Hostim në server, Softuer 

si shërbim [SaaS], Konsulencë teknologjike, Konsulencë mbi teknologjinë e 
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telekomunikimit, Përditësimi i softuerëve kompjuterik, dhënia me qira e ueb-serverëve, 

Konsulencë mbi ueb dizajn. 

   

 

 

(111)  24462 

(151)  20/02/2019 

(181)  19/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/652 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH 

Langgasse 1, 6830 Rankweil,  AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi me kafe ose aromë kafeje; pije me bazë 

qumështi; pije qumështi, me dominim të qumështit; pije qumshti, me dominim qumshti; 

lëngje qumshti që përmbajnë fruta; pije të pregatitura nga qumshti ose që permbajnë 

qumsht; pijë me bazë qumshti që përmbajnë kafe    

30   Kafe, kafe artificiale, pije me bazë kafeje; kafe e ngrirë; pije kafeje me qumësht; pije 

me bazë kafje me qumësht; pije me bazë kafje me qumësht; kapuqino; makiato; makiato me 

qumësht (Latte –macchiato); pije me bazë kafe   

32   Pije jo-alkoolike;pije jo alkoolike që përmbajnë komponente të kafes ose aromë kafeje, 

pije jo alkoolike që përmbajnë komponente të kafes ose aromë kafeje;qumësht 

jobulmetor;pije joalkoolike me aromë kafeje   

 

 

(111)  24211 

(151)  16/01/2019 

(181)  25/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1063 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul TURKEY, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  BİSKREM 

 
 

     

 
 

 

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

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

95 

 

 

 

(111)  24215 

(151)  16/01/2019 

(181)  25/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1064 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul TURKEY, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  HALLEY 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  24219 

(151)  16/01/2019 

(181)  25/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1065 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul TURKEY, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  ÜLKER CLIP 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  24221 

(151)  16/01/2019 

(181)  25/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1066 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul TURKEY, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vaferë, kek (gurabia) .   
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(111)  24396 

(151)  06/02/2019 

(181)  13/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1119 

(732)  "QENDRA KOPSHTARE" sh.p.k.,  

Granit Berisha Fsh Koretin Komuna 

Kamenices, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish , Peshk , Shpendet shpezet e egra , pjese te mishit, supe mollusk te 

konzervuara, peshk, fruta dhe perime, perime te thata, te ziera, dhe te ngrira ,supa te 

gatshme, bizele, fasule, leblebi, thjerreza, kokrra soje, ullinje, turshi, qumesht dhe produkte 

nga qumeshti, qumesht, jogurt ,djath ,maze, ajke, qumesht pluhur, kefir, qumesht me fruta, 

mermelate, reqel, veze, veze pluhur.   

 

 

 

(111)  24218 

(151)  16/01/2019 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1207 

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

erret. 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 Switzerland, 

CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  
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për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse. 

   

 

 

(111)  24032 

(151)  18/12/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1212 

(591)  Bardhe, kuqe dhe e verdhe. 

(732)  M & SILLOSI sh.p.k. Xërxë, 21000 

Rahovec, Kosova, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

 

 

 

(111)  24078 

(151)  19/12/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1213 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  REGENT 

 
 

     

 
 

 

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

çantat e dorës, blloqe xhepi, çanta të mbrëmjes prej lëkure ose tekstili, çantat pa rrip, çantat 
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e mëdha,  çantat atletike, çantat e fluturimit, çantat e kampimit, çantat e plazhit, çantat e 

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

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

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

monedhave të vogla.   

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

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

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

makinave.   

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

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

ekspozita   

 

 

 

(111)  24028 

(151)  18/12/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1219 

(732)  MARAKLI T'KERREVE sh.p.k. Rr. 

Adrian Krasniqi Nr.21, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MARAKLI 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ose prej plastike   

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

shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

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

rozeta, distinktivë, stema   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   
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(111)  24031 

(151)  18/12/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1220 

(591)  Kuqe dhe zeze 

(732)  MARAKLI T'KERREVE sh.p.k. Rr. 

Adrian Krasniqi Nr.21, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ose prej plastike   

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

shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

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

rozeta, distinktivë, stema   

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

 

 

(111)  24114 

(151)  27/12/2018 

(181)  05/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1223 

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

portokallt. 

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

Arbanë Zona Industriale, pn 20000 

Prizren,Kosovë, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Muqaj B.I. Ndue 

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

Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 
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dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli 

   

 

 

(111)  24116 

(151)  27/12/2018 

(181)  05/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1224 

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

portokallt 

(732)  “Extra Fruit Fillings” Sh.p.k.   Lagjia 

Arbanë Zona Industriale, pn 20000 

Prizren,Kosovë, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Muqaj B.I. Ndue 

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

Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa;tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat 

(mëlmesat);erëzat;akulli   

 

 

 

(111)  24118 

(151)  27/12/2018 

(181)  05/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1225 

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

portokallt. 

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

Arbanë Zona Industriale, pn 20000 

Prizren,Kosovë, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Muqaj B.I. Ndue 

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

Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli 
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(111)  24040 

(151)  18/12/2018 

(181)  05/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1226 

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

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  TRUEDEPTH 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

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

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

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

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

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

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

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

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

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

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

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

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 
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njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

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

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

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

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

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

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

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

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

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

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

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

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

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

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

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

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

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

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

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

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 
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(111)  24087 

(151)  24/12/2018 

(181)  05/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1227 

(591)  E kuqe, e verdhe 

(732)  Diageo Brands B.V  Molenwerf 12 

1014 BG Amsterdam, The Netherlands, NL 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike”.    

 

 

 

(111)  23975 

(151)  06/12/2018 

(181)  06/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1230 

(732)  ROBERTO CAVALLI S.P.A. 

PIAZZA SAN BABILA,  3 20122  MILANO 

ITALY, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  CAVALLI 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

ushqimit; ekstrakte frutash alkoolike; pije nga mjalti   
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(111)  24082 

(151)  24/12/2018 

(181)  06/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1232 

(732)  Hasan Rrustemi EGTK”shpk 

Adem Jashari, pn Pejë, KS 

(740)  Hasan Rrustemi “EGTK”shpk 

Adem Jashari, pn Pejë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit 

   

 

 

(111)  24154 

(151)  09/01/2019 

(181)  10/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1238 

(732)  ARRA DESIGN sh.p.k. Rr. Ismet 

Krasniqi Kulla X,K-VIII/Nr.1,  

10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  arra 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë.   
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(111)  24033 

(151)  18/12/2018 

(181)  10/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1240 

(300)  2017-296  2017-458  18/04/2017  LI 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  ANIMOJI 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

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

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

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

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

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

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

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

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

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

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

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

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 
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transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

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

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

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

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

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

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

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

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

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

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

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

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

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

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

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

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

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

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

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

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete.   

28   Lodra; lojëra; artikuj loje; letra për lojë; njësi loje elektronike që mbahen me dorë; lojra 

kompjuterike, lojra video, dhe aparate kompjuterike dhe video lojra të tjera nga ato që 

operojnë me monedha apo ato të cilat adaptohen për përdorim me pranuesit televiziv; 
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aparate për ndërtimin e trupit; makina dhe pajisje për fitnes dhe ushtrime   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve kompjuterik, softuerëve, pajisje periferike, dhe 

lojrave kompjuterike dhe video; shërbimet e konsulencës për harduerë dhe softuerë 

kompjuterik; programim të kompjuterëve; dizajnimi i databazave kompjuterike; ruajtja 

elektronike e të dhënave; shërbimet informatike kloud (cloud); dhënja me qira e harduerëve 

kompjuterik, softuerëve, dhe pajisjeve periferike; ofrimi i softuerëve online jo të 

shkarkueshëm; shërbimet e konsulencës për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të 

të dhënave dhe aplikacioneve; shërbimet e sigurisë kompjuterike dhe sigurisë të të dhënave; 

shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimi i harduerëve apo softuerëve kompjuterik 

online; mirëmbajtja, riparimi dhe azhurnimi i harduerëve kompjuterik, softuerëve, pajisjeve 

periferike dhe aplikacioneve; shërbimet e mbështetjes teknike, diagnostifikimi dhe 

rregullimi (troubleshooting) e problemeve të harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, dhe 

shërbimet e ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit të uebfaqeve, dizajnimit dhe 

mirëmbajtjes; shërbimet e hostimit të uebfaqes; ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e 

të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve tjera elektronike të komunikimit; krijimi i 

indekseve të informacionit online, faqeve dhe burimeve të tjera të pranishme në internet 

dhe rrjete tjera elektronike të komunikimit; shërbimet e rrjetizimit social online; ofrimi i 

uebfaqeve për rrjetizim social; shërbimet e kartografisë dhe hartave; shërbimet shkencore 

dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; shërbimet e analizave industriale dhe 

hulumtuese; shërbimet informuese, këshilluese dhe konsulencës në lidhje me të gjitha të 

lartëpërmendurat.    

 

 

 

(111)  24111 

(151)  27/12/2018 

(181)  10/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1241 

(591)  E kuqe, e bardhe 

(732)  Pizza Hut International, LLC 7100 

Corporate Drive, Plano, Texas 75024,  

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë shtëpiake, pulë e pregatitur, si dhe pulë e ngrirë, pemë dhe 

perime të konzervuara, ngrira, të thata dhe të pregatitura; djathëra për përdorim në pjesën e 

sipërme të brumit të picave   

30   ''Pica, pasta të pregatitura në formë paragjelle''.    

43   ''Shërbime për restaurante''.    
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(111)  24182 

(151)  14/01/2019 

(181)  10/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1242 

(591)  E portokalltë,e kuqe, e zezë, e bardhë, 

bezhë, e kaltër dhe e verdhë. 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qipsa nga patatet”.    

 

 

 

(111)  24181 

(151)  14/01/2019 

(181)  10/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1243 

(591)  E gjelbërt,e  portokalltë,e kuqe, e zezë, 

e bardhë, e kaltër dhe e verdhë. 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qipsa nga patatet”.    

 

 

(111)  24183 

(151)  14/01/2019 

(181)  10/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1244 

(591)  E portokalltë,e kuqe, e zezë, e bardhë, 

dhe e verdhë. 

(540)   
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(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qipsa nga patatet”   

 

 

 

(111)  24206 

(151)  15/01/2019 

(181)  13/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1254 

(591)  E gjelber, e zezë, e bardhë. 

(732)  STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İnegöl 

Organize Sanayi Bölgesi, 2. Cadde, İnegöl – 

Bursa / TURKEY, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Rrërë, zhavor, gurë të thyer, asfalt, bitumen, cement, gjips, suva, beton, bloqe 

mermeri për konstruksione, të përfshira në këtë klasë; materiale ndërtimi (si produkte 

përfundimtare) të bëra nga betoni, gjipsi, argjila, poçaria; argjilë, gurë, mermer, dru, 

plastikë dhe materiale sintetike për qëllime ndertimatrie, konstruksione, konstruksion 

rrugësh, të përfshirë në këtë klasë; ndërtime jo-metalike, materiale jo-metalike ndërtimi, 

shtylla jo nga metali për linja rryme, bariera jo nga metali; mbështjellës sintetik dhe natyral 

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

mbështjellje të çative; shtresë bitumeni për çati; dyer dhe dritare nga druri dhe sintetika; 

shenja komunikacioni për rrugë jo nga metali, jo ndriçuese dhe jo mekanike; monumente 

dhe statueta nga guri, betoni dhe mermeri; qelq ndërtimatarie; pishina të parafabrikura jo 

nga metali (struktura); rrërë akuariumi   

20   Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; kontejnerë, jo nga metali, për ruatje ose transport; 

kockë, bri, kockë balene ose sedefi i papërpunuar ose gjysëm e përpunuar; guaskë; shkumë 

deti (material); qilibar i verdhë; jastëk, dyshekë   

35   Të bërit bashk, për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaqërisht, rrërës, 

zhavorit, gurëve të thyer, asfaltit, bitumit, cementit, gjipsit, suvas, betonit, bloqeve të 
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mermerit për konstruksione të matrialeve ndërtimore (si produkte përfundimtare) të bëra 

nga betoni, gjipsi, argjila, poçaria; argjilës, gurëve, mermerit, drurit, plastikës dhe 

materialeve sintetike për qëllime ndertimatrie, konstruksioneve, konstruksioneve të 

rrugëve, ndërtimeve jo-metalike, materialeve jo-metalike të ndërtimit, shtyllave jo nga 

metali për linja rryme, barierave jo nga metali, mbështjellësve sintetik dhe natyral në formë 

të paneleve dhe fletëve, të cilat janë materiale ndërtimi, karton bitumeni për mbështjellje të 

çative, shtresave të bitumit për çati, dyerve dhe dritareve nga druri dhe materiale sintetike, 

shenjave të komunikacioni për rrugë jo nga metali, jo ndriçuese dhe jo mekanike, 

monumenteve dhe statuetave nga guri, betoni dhe mermeri, qelqit për ndërtimatari, 

pishinave të parafabrikura jo nga metali (struktura), rrërës për akuarium, mobiljeve, 

pasqyrave, kornizave të pikturave, kontejnerëve, jo nga metali, për ruatje ose transport; 

kockës, bririt, kockës së balenës ose sedefit të papërpunuar ose gjysëm e përpunuar; 

guaskës, shkumës së detit (material); qilibarit të verdhë, jastëkve, dyshekëve (duke 

përjashtuar transportin për ato), duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë 

ato mallra; këto shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve me pakicë, shitoreve me 

shumicë, nëpërmjet makinave të shitjes, nëpërmejt prosisë së katalogjeve ose nëpërmjet 

mediave elektronike, për shembull, nëpërmjet ueb faqeve ose programeve televizive për 

shitje.   

 

 

 

(111)  24092 

(151)  26/12/2018 

(181)  13/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1255 

(732)  JT International S.A. 8 rue Kazem-

Radjavi, 1202 Geneva, Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  OPTION 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar; duhan për pirje, duhan i tubave, 

duhan që rrotullohet me dorë, duhan përtypës, duhan snus; cigare, cigare elektronike, puro, 

cigarillos; burnot; artikujt e duhanpirësve të përfshirë në klasën 34; letrat e cigareve, tubat e 

cigareve dhe shkrepsat   

 

 

 

(111)  24094 

(151)  26/12/2018 

(181)  13/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1256 

(732)  JT International S.A. 8 rue Kazem-

Radjavi, 1202 Geneva, Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 

(540)  LD CLUB 
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(511) 34   Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar;duhan për pirje, duhan i tubave, 

duhan që rrotullohet me dorë, duhan përtypës, duhan snus;cigare, cigare elektronike, puro, 

cigarillos;burnot;artikujt e duhanpirësve të përfshirë në klasën 34;letrat e cigareve, tubat e 

cigareve dhe shkrepsat.   

 

 

 

(111)  23973 

(151)  06/12/2018 

(181)  13/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1258 

(732)  Company Total Brends DOO Skopje  

ul. Kozara 33 Skopje, Republic Macedonia, 

MK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat;  menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

36   Sigurimet;  çështje financiare;  çështje monetare;  çështje të pasurisë së   patundshme.   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   

 

 

(111)  24191 

(151)  14/01/2019 

(181)  16/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1263 

(732)  Kasim Beqiri N.P.T. “FLORENTI” 

Rr. Mbretëresha Teutë, Mitrovicë, KS 

(740)  Valon Mehmeti B.I. Avokat – Valon 

Mehmeti Sheshi “Isa Boletini”, Mitrovicë, 

pn. 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli 
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32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

 

 

 

(111)  24189 

(151)  14/01/2019 

(181)  16/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1264 

(732)  Kasim Beqiri N.P.T. “FLORENTI” 

Rr. Mbretëresha Teutë, Mitrovicë, KS 

(740)  Valon Mehmeti B.I. Avokat – Valon 

Mehmeti Sheshi “Isa Boletini”, Mitrovicë, 

pn. 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim 

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli  

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese 

   

 

 

(111)  24195 

(151)  14/01/2019 

(181)  16/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1265 

(732)  Kasim Beqiri N.P.T. “FLORENTI” 

Rr. Mbretëresha Teutë, Mitrovicë, KS 

(740)  Valon Mehmeti B.I. Avokat – Valon 

Mehmeti Sheshi “Isa Boletini”, Mitrovicë, 

pn. 
 

 
 

(540)   
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(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhan, artikuj për pirësit e duhanit, shkrepse.   

 

 

(111)  24194 

(151)  14/01/2019 

(181)  16/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1266 

(732)  Kasim Beqiri N.P.T. “FLORENTI” 

Rr. Mbretëresha Teutë, Mitrovicë, KS 

(740)  Valon Mehmeti B.I. Avokat – Valon 

Mehmeti Sheshi “Isa Boletini”, Mitrovicë, 

pn. 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  24003 

(151)  14/12/2018 

(181)  16/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1267 

(732)  BAYDEMIRLER TEKSTIL SANAYI 

VE TICARET ANONIM ŞIRKETI San-1 

Bulvari 2.Bölge Atatürk Cad. No:25 Kiraç 

Mevkii Büyükçekmece Istanbul TURKEY , 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Pëlhura tekstili të endura ose të pa endure. Mallra tekstli për përdorim në 
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amvisëri, që nuk janë të përfshira në klasat tjera: perde, mbulesa krevati, qarqaf (tekstil), 

këllëf jastëkësh, batanije, jorgan, peshqir. Flamuj, flamuj sinjalizimi, etiketa nga tekstili. 

Batanije mbështjellëse   

25   Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashteme, të ndryshme nga ati për 

qëllime të veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandan, shalle qafe, rripa 

(veshje). Veshmbarthje, këpucë, papuce, sandale. Mbulesa koke, kapela, kapela me ballik, 

bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke.   

26   Lidhëse dhe qëndisje; dantella, kordon, fjongo (kinkaleri), fjongo dhe gërsheta, shirita 

për fiksim të veshjeve, kordon për veshje, shkronja dhe numra për bërjen e çarçafëve, 

emblem të çendisura, bexhe për veshje, jo nga metalet e çmuara, mbrojtës gjoksi për veshje. 

Buton për veshje, shtrëngues për veshjet, vrima për veshje, patent (ziper), kopsa për këpucë 

dhe rripa, shtrëngues, kopsa këpucësh dhe rripash, karfica të ndryshme nga stolitë, fashë 

adezive nga teksili për dekorim të artikujve të tekstilit, kordon, gjilpëra, gjilpëra për qepje, 

gjilpëra për makina qepëse, gjilpëra për thurje dhe qendisje, kuti për gjilpëra, jastëk 

gjilpërash. Lule artificiale, fruta artificiale. Karfica flokësh, kapse flokësh, shirit flokësh, 

artikuj dekorativ për flokë, jo nga metaliet e çmuara; parukë, zgatje flokësh, bigudi 

elektrike dhe jo elektrike për kaçurela të flokëve, i ndryshim nga ai si shtesë   

 

 

 

(111)  24153 

(151)  09/01/2019 

(181)  16/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1268 

(591)  PORTOKALLI, GJELBERT, 

BARDHE 

(732)  Prend Pnishi Autosell24.eu 

Vëllezërit Frashëri , Gjakovë, KS 

(740)  Prend Pnishi Autosell24.eu 

Vëllezërit Frashëri , Gjakovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e shitjës dhe blerjës e të gjitha auto veturave nëpërmjet ueb faqës së 

internetit; shërbime marketingu; shërbime lidhur me reklamimin e veturave.   

 

 

(111)  24151 

(151)  09/01/2019 

(181)  16/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1269 

(591)  portokalli, gjelbert, bardhe 

(732)  Prend Pnishi Immosell24.eu 

(540)   
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Vëllezërit Frashëri , Gjakovë, KS 

(740)  Prend Pnishi Immosell24.eu 

Vëllezërit Frashëri , Gjakovë 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e shitjës dhe blerjës e të gjitha patundshmërive nëpërmjet ueb faqës së 

internetit; shërbime marketingu; shërbime lidhur me reklamimin e patundshmërive   

 

 

 

(111)  23983 

(151)  07/12/2018 

(181)  18/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1273 

(732)  Zyre Jurdike EAMA Rr. Lekë 

Dukagjini, Dardania SU6/6 Hy.2 Nr.31 

10000 Prishtinë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  EAMA    

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat 

organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.    

3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim, 

shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike, 

losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim.   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   
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6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve tokësore të 

transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet bujqësore 

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës.   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje .   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.    

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët.    

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

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët (stolit), gurët e çmueshëm; 

instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës).    

15   Instrumentet muzikore.    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike   

17   Kauçuku, gutta¬percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral natyror) dhe 

produktet e punuera nga këto materiale dhe që  nuk janë të përfshira në klasat tjera; lëndët 

plastike në formë të shtrydhur për përdorim në fabrikim; materialet për ambalazhim, 

mbushje dhe izolim; gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali.   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkurat e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e paperkulshëm jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike   

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

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

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

materialeve, ose prej plastike   
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21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit.    

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

shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat.    

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

gjilpërat; lulet artificiale.    

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

e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili).   

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

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e 

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

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për ftohje.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e  

patundshmërisë.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.    

38   Telekomunikacione.    

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

40   Trajtimi i materialeve.   

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të  

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

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

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

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.   
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(111)  24075 

(151)  19/12/2018 

(181)  18/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1275 

(300)  2017-292  18/04/2017  LI 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014 United States of America, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  AIRPOWER 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet mbushëse pa tel; mbushësit (ngarkuesit) pa tel për përdorim me 

kompjuterë, telefona celularë, kompjutera dore, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

celularë, pajisje elektronike mobile, pajisje të lëvizshme elektronike, orë të mencura, syze 

të mencura, dëgjuese për vesh dhe kufje; labot për mbushje dhe adapterë për kompjuterë, 

telefona celularë, kompjutera dore, pajisje periferike kompjuterike, telefona celularë, pajisje 

elektronike mobile, pajisje të lëvizshme elektronike, orë të mecura, syze të mencura, 

dëgjuese për vesh dhe kufje   

 

 

(111)  24018 

(151)  18/12/2018 

(181)  25/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1313 

(300)  3238798  21/06/2017  UK 

(732)  Cosmetic Warriors Limited 29 High 

Street, Poole, Dorset BH15 1AB United 

Kingdom, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  JELLY BOMB 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; preparate kozmetike; preparate kozmetike për banjo; kripëra për banjo 

jo për qëllime mjekësore; preparatet e banjo për dush dhe preparate për banjo, jo për 

qëllime mjekësore; kripëra për  banjo jo mjekësore me përmbajtje të materialeve 

shkumuese; pastruesit e trupit; flluska banjo; shkumë për banjo; tretës për banjo (ne formë 

sapuni); vaj banje; sfera për banjo (për përdorim  si vaj esencial,shkumues, aromatizues, 

ngjyrues) ; perla për banjo; xhel dushi; xhelatin dushi; xhel banjo; sapun; sapun 

aromatizues; sapun tualeti; sapun me aromë; sapun i lëngshëm; produkte parfumerie; 

parfume; parfume në gjendje të ngurtë; kolagjen dhe aromatizues; vaj esencial; preparate 

aromaterapie (ekstrakte bimore aromatike dhe vajrave esenciale); aromatizues me ndezje; 

përzierjet e luleve te thata për qëllime aromatike; aromatizuesit e dhomës; preparatet për 
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për kujdesin e flokëve; shapon; balsam për flok; gel; llak, shkumë, balsam dhe fiksuesit e 

për stilizimin e flokëve dhe përkujdesjen e flokëve ngjyra për flokë; krem zbokthi (jo për 

trajtim mjekësor); zbutës i lëkurës dhe krem kundër  tharjes së lëkurës; ujë tualeti; 

preparatet tualeti jo – mjekësore; grim; artikuj grimi;grim i syve; lapsa për vetulla; 

kozmetik për përdorim rreth syve, shkumës i syve dhe hijezues i syve; maskara; ngjyrues 

për qerpik; hijezues të syve; buzëkuq dhe shkëlqyes buzësh; preparatet për mbrojtje nga 

dielli; pastat për pastrimin e dhëmbëve; shpërlarësit e gojës; preparatet për  depilim; 

preparatet për rrojë; deodorant dhe substancat  kundër djersës; artikuj tualeti; preparate 

pastruese dhe tonifikuese; maska fytyre; qerpik artificial, thonj artificial dhe ngjitësit e tyre; 

manikyr dhe pediker për thonj; pluhur fytyre, bazë, ngjyrues të kuq dhe  ngjyrues; preparate 

pastrimi për kozmetikë; preparatet abrazive për përdorim ne fytyrë, në trup dhe/ose thonj të 

gishtave; pastruesit e trupit; krem masazhe; losion masazhe; vaj masazhe; krem lëkure; 

pastrues të lëkurës; toner lëkure; trajtuesit çehres se fytyrës; hidratues të lëkurës; krem për 

trajtimin dhe përkujdesjen e thonjve; pudër; krem i syve; gurë shtuf për qëllime kozmetike; 

jastëk pastrues, fasulet pastruese, jastëk prej leshit dhe pambukut dhe syth; paketime te 

mbushura me letër tualeti dhe peshqir; transferuesit dekorativ dhe bizhuteritë e lëkurës për 

qëllime kozmetike.                        

   

 

 

(111)  24050 

(151)  18/12/2018 

(181)  25/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1315 

(732)  Cosmetic Warriors Limited 29 High 

Street, Poole, Dorset BH15 1AB United 

Kingdom, UK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KARMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfume; colgone(ujë tualeti me aromë); aromatizues; uji tualeti; pluhur 

pudre; preparate për e banjo; shapon; losione dhe krem për përdorim në lëkurë; preparate 

dushi.   

 

 

 

(111)  23996 

(151)  12/12/2018 

(181)  26/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1316 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue  

New York, N.Y. 10022, US 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)  COLGATE SENSITIVE  

PRO-RELIEF SMART WHITE          
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Prishtinë 

 
 

(511) 3   Pastë dhëmbësh jo-mjekësore dhe lëngë për shpëlarjen e gojës  jo-mjekësore   

 

 

 

(111)  24157 

(151)  10/01/2019 

(181)  30/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1332 

(591)  E Kuqe, e bardhe, e portokallt, e zeze, 

e verdhe, e kaltert e ndritshme , e kaltert e 

erret, e kuqe 

(732)  Júlia-Malom Kft    Kunszállás Malom 

út 1. 6115, HU 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe preparatet e bëra nga drithërat, miell-produktet e bluara nga mielli i 

grurit, bollgur (drithëra te bluara trash), miell elbi, miell misri, fjolla misri, miell misri i 

bluar trash, oriz, thekër me lëvore ose pa lëvore, miell thekre, thekër e thërrmuar, tërshërë, 

me lëvore ose pa lëvore, tërshërë e grimcuar, miell tërshëre, flluska tërshëre, ushqimet me 

bazë thekre, fasule ushqimore, miell patateve për ushqim, miell, ushqimet e  miellzuara, 

materialet pjekëse për pjekjen e ushqimeve, për gatim, miell për torta, përzierjet e millit, me 

përmbajtje te kokrrave dhe aditivë, muesli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), 

grurë për ushqim njerëzor, nisheste me përmbajtje te produkteve ushqimore, bukë, pasta, 

ëmbëlsira, tharm, pluhur për pjekje, ushqime bio   

 

 

 

(111)  24015 

(151)  18/12/2018 

(181)  31/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1336 

(732)  Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon 

Minato-ku Tokyo, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 34   Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar; duhan për pirje, duhan i tubave, 

duhan që rrotullohet me dorë, duhan përtypës, duhan snus; cigare, cigare elektronike, puro, 

cigarillos; burnot; artikujt e duhanpirësve të përfshirë në klasën 34; letrat e cigareve, tubat e 

cigareve dhe shkrepsat.    

 

 

 

(111)  24002 

(151)  13/12/2018 

(181)  01/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1337 

(591)  e zeze, hiri, e gjelbert 

(300)  30 2017 013 819,9  26/05/2017  DE 

(732)  Finance in Motion GmbH Carl-von-

Noorden-Platz 5, 60596 Frankfurt am Main, 

Germany, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; 

shërbimet e marrëdhënieve me publikun; marketingu; konsulencë për marrëdhënie me 

publikun; konsulencë për marketing; konsulencë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për 

administrimin e biznesit; asistencë dhe këshilla lidhur me menaxhimin e biznesit; këshillim 

dhe asistencë për menaxhimin komercial.   

36   Çështjet financiare; çështjet monetare; Konsulencë financiare; shërbimet e investimeve 

dhe financimit; konsulencë për investime; rregullimin e sigurimit të financave; ngritja e 

fondeve për qëllime financiare; shërbimet e fondeve të përbashkëta   

45   Shërbimet juridike; konsulencë juridike.   

 

 

 

(111)  24067 

(151)  19/12/2018 

(181)  01/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1338 

(591)  E kuqe dhe e bardhe 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çajë.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.    
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43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  24081 

(151)  20/12/2018 

(181)  01/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1339 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MILLENIUM 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çajë.   

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

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

 

 

 

(111)  24090 

(151)  26/12/2018 

(181)  01/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1340 

(732)  CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via 

Palermo 26/A, 43122 PARMA, Italy, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  TRIMBOW 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike; produkte farmaceutike për trajtimin e 

sëmundjeve respiratore.  

   

 

 

(111)  24167 

(151)  10/01/2019 

(181)  30/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1345 

(591)  e kaltert , e kuqe e verdhe 

(732)  Júlia-Malom Kft Kunszállás Malom út 

1. 6115, HU 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)   
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(511) 30   Miell dhe preparatet e bëra nga drithërat, miell-produktet e bluara nga mielli i 

grurit, bollgur (drithëra te bluara trash), miell elbi, miell misri, fjolla misri, miell misri i 

bluar trash, oriz, thekër me lëvore ose pa lëvore, miell thekre, thekër e thërrmuar, tërshërë, 

me lëvore ose pa lëvore, tërshërë e grimcuar, miell tërshëre, flluska tërshëre, ushqimet me 

bazë thekre, fasule ushqimore, miell patateve për ushqim, miell, ushqimet e  miellzuara, 

materialet pjekëse për pjekjen e ushqimeve, për gatim, miell për torta, përzierjet e millit, me 

përmbajtje te kokrrave dhe aditivë, muesli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), 

grurë për ushqim njerëzor, nisheste me përmbajtje te produkteve ushqimore, bukë, pasta, 

ëmbëlsira, tharm, pluhur për pjekje, ushqime bio   

 

 

 

(111)  24085 

(151)  24/12/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1350 

(732)  Nokia Corporation Karaportti 3 

02610 Espoo, FI 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, akumulimin, 

transformimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, kapjen, 

ruajtjen, procesimin, përpunimin, shfaqjen, transmetimin ose reprodukcionin apo ridëgjimin 

e zërit ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe inqizuese; kompakt disqe, DVD 

dhe media tjera incizuese dixhitale dhe optike; mekanizma për aparate që funksionojnë me 

monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje për procesimin e të dhënave, 

kompjuterë dhe harduer kompjuterik, pjesë dhe pjesë rezervë për to; pajisje periferike 

kompjuterike; softuer kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit; vegla, aparate dhe pajisje 

telekomunikimi, pjesë dhe pajisje të tyre; stacione bazë, transmetues, pranues, kontrollues, 

transformatorë, antena, kabllo; tela; përforcues; komutatorë; celula; modemë; vegla dhe 

pajisje të transmetimin të radio dhe mikro valëve;  aparate dhe instrumente për komunikim 

të të dhënave, komunikim satelitor dhe telekomunikim; aparate dhe instrumente për 
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monitorim të rrjeteve të telekomunikimit dhe rrjeteve të komunikimit të të dhënave; pajisje 

radari; pajisje shifrimi, telefona, telefona të mençur dhe pajisje tjera elektronike që mund të 

vishen dhe portative për kapjen, pranimin, grumbullimin, incizimin, leximin, shfaqjen, 

organizimin, përpunimin, transmetimin, ndarjen, manipulimin dhe rishikimin e të dhënave, 

tekstit, hartave, imazheve dhe tingujve; pllejer (reprodukues) portativ të medias; tabletë; 

agjenda elektronike; lexues elektronik të librave; kompjuterë notbuk; korniza dixhitale për 

foto; kamera; kamera incizuese; trekëmbësh për kamera; senzorë; pajisje për kapjen e 

prezencës; pajisje të lidhura që mund të vishen, gjegjësisht pajisje në forme të orave të 

dorës, syzeve, lentave të kontaktit; shiritave për kokë, dorëzave, byzylykëve, vathëve, 

stolive të çmuara, helmetave dhe lentave të kontaktit që mund të përdoren për punë 

kompjuterike, ndijim, skenim, incizim, shfaqje, monitorim, përpunim të të dhënave; 

kontrollë nga distanca, parashikim, programim, lidhje me rrjete kompjuterike apo për 

qëllime telekomunikimi; pajisje të lidhura që vishen, gjegjësisht pajisje për punë 

kompjuterike që barten nga përdoruesit, apo vishen në apo brenda trupit nga përdoruesit 

apo që përfshihen në rroba, këpucë, mbulesa të kokës, lenta të kontaktit, çanta, tekstil, 

pëlhurë, inde apo cilindo lloj të materialit dhe mallra të transportueshme dhe aksesorë që 

mund të përdoren për punë kompjuterike, skenim senzorik, incizim, shfaqje, monitorim, 

përpunim të të dhënave, kontrollim nga distanca, parashikim, programim, lidhje me rrjete 

komunikimi apo për qëllime telekomunikimi; pajisje kompjuterike që mund të vishen dhe 

portative; ora të mençura; ekrane që montohen në kokë; pajisje me funksione elektrike, 

elektronike dhe dixhitale që mund të lidhen me rrjete kompjuterike apo të cilat kanë 

mundësi për punë kompjuterike, skenim, komunikim, ruajtje të të dhënave, biofidbek 

(monitorim elektronik të funksioneve të trupit), përcjellje fiziologjike, monitorim të 

shëndetit, monitorim fitnesi, parashikimi apo të realitetit të zmadhuar, në formë të syzeve, 

dorëzave, orave të dorës, rrobave, këpucëve, mbulesave të kokës, shiritave dhe helmetave; 

bateri; mbushës; printerë; mbështjellëse për telefona, telefona të mençur, kompjutera, 

tabletë dhe pajisje tjera portative që mbahen në dorë për punë kompjuterike; aparate dhe 

instrumente audio, për imazhe dhe video; altoparlatë; kufje; mikrofona; aparate televizive 

dhe multimediale; ekrane; pajisje për operim pa duar të për telefona, telefona të mençur, 

kompjuterë, tabletë dhe pajisje tjera kompjuterike që mund të vishen dhe portative që 

mbahen në dorë; publikime elektronike; aparate, instrumente dhe pajisje për sistem të 

pozicionimit global [GPS]; aparate navigimi për automjete [kompjuterë në instrument-

panel]; instrumente navigimi; aparate navigimi satelitor; aparate dhe softuer për navigim 

GPS dhe sisteme të hartave; çipa; mikroprocesorë; gjysëm-përçues; kartela të mençura 

[kartela të qarqeve të integruara]; qarqe të printuara; aparate telekomanduese; dosje të 

shkarkueshme të zërit, video dhe imazheve; lapsa elektronik; etiketa elektronike për mallra; 

softuer kompjuter, harduer kompjuteri dhe pajisje kompjuterike që mund të vishen që 

mundësojnë monitorimin nga distance, kontrollimin apo komandimin e automjeteve dhe 

parametrave të automjeteve, të pajisjeve shtëpiake dhe mobiljeve, të sistemeve të 

menaxhimit të energjisë, të sistmeve të automatizimit të shtëpive, të sistemeve të sigurisë, 

të pajisjeve të argëtimit shtëpiak dhe audio/video, të pajisjeve telekomunikimit, pajisje të 

medias sociale dhe pajisjeve kompjuterike, dhe të pajisjeve të fitnesit dhe pajisje të tele-

kujdesit shëndetësor; pajisje dhe vegla komunikimi makinë në makinë (M2M); softuer për 

lojra kompjuterike; kuti për video lojra; kartela të memories për makina të video lojrave; 

aplikacione softueri; syze dioptrike; syze; dylbi; korniza për syze; lenta optike; lenta 

kontakti; artikuj optik; xham optik; syze sporti; rroba, veshje, rrjeta dhe pajisje mbrojtëse 
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kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; helmeta mbrojtëse; helmeta sporti; ndërfaqe për 

programimin e aplikacioneve (API); softuer dhe harduer kompjuterik që mundëson 

dëgjimin e muzikës dhe leximin e dosjeve audio/video, dërgimin dhe leximin e mesazheve 

elektronike, marrjen, përpunimin, leximin, shfaqjen dhe ndarjen me tjerë të fotografive 

dixhitale, tingujve dhe videove, shfletimin e internetit, bisedimit dhe lidhjen me rrjete 

sociale; harta dixhitale; aplikacione softuerike për ofrimin e reklamave kontekstualisht 

relevante dhe atë bazuar në lokacionin përkatës; softuer për njohjen e pamjes; softuer për 

njohjen e përmbajtjes audio; softuer dhe harduer kompjuterik për ofrimin dhe interpretimin 

e këshillimeve për udhëtim dhe turizëm si dhe për ofrimin e informatave lidhur me 

lokacionin e vendndodhjeve të argëtimit, të institucioneve lokale të edukimit, hotelet, pikat 

e referimit, muzejtë, transportin publik, komunikacionin, informata mbi parkingjet, motin, 

krahasimin e çmimeve, shopingun, reklamimet, shëndetin dhe fitnesin, informata mbi 

punësimin, veprimtari sociale dhe ngjarje kulturore, pika të interest (POI), ngjarje sportive, 

ushqim dhe pije; pajisje për përcjeljen e lokacionit; aplikacione softuerike dhe harduerike 

që i mundësojnë përdoruesit të marrin informata kontekstualisht relevante dhe të lidhura me 

lokacionin; softuer dhe harduer kompjuterik që ofron informata mbi shëndetin, fitnesin dhe 

mirëqenien; pajisje dhe aparate për matjen dhe/apo incizimin e parametrave të ndryshëm 

fiziologjik dhe tjerë, duke përfshirë rrahjet e zemrës, shtypjen e gjakut, peshën, cilësinë e 

gjumit, ajrosjen, temperaturën e trupit, përçueshmërinë e lëkurës, glukozën e gjakut, acidin 

laktik, kohën, shpejtësinë, përshpejtimin, altitudën, temperaturën e mjedisit, lagështinë dhe 

pastërtinë; softuer i shkarkueshëm në natyrën e aplikacioneve mobile për shfaqjen dhe 

ndarjen me tjerë të lokacionit dhe gjetjes së një përdoruesi, përcaktimin e vendndodhjes, 

dhe ndërveprimit me përdorues tjerë; softuer dhe harduer kompjuterik që mundëson pagesat 

online si dhe pagesat nga distanca; algoritme për kompresimin, dekompresimin, kodimin, 

dekodimin dhe përpunimin e të dhënave audio, video dhe të imazheve; kodues/dekodues 

(kodek) për audio, video dhe imazhe; harduer dhe softuer për punë kompjuterik dhe të 

komunkimit për përdorim nga agjencitë e sigurisë publike; aparate për analizimin e ajrit; 

alarme; karikatura të animuara; aparate paralajmëruese kundër vjedhjes; aparate dhe 

instrumente për astronomi; bankomata parash [ATM]; aparate balancuese; lexues të 

barkodeve; aparate për frymëmarrje, përpos për frymëmarrje artificiale; jelekë anti-plumb; 

veshje të bëra posaçërisht për laboratore; kompasa; pajisje për memorie kompjuterike; 

panele kontrolli [elektriciteti]; detektorë të parave falso; numërues; matës; manekina 

(kukulla) për testimin e rrëzimeve; ciklotronë; aparate për përpunimin e të dhënave; 

detektorë; aparate diagnostifikimi, jo për qëllime mjekësore; aparate për matjen e distancës; 

maska, dorëza, mbyllëse veshi, mbyllëse të hundës dhe kostume për zhytës; bilbila 

fishkëllues për qenë; zile të shkarkueshme për telefona mobil; instalime elektrike për 

kontrollimin nga distanca të operimeve industriale; aparate elektro-dinamike për 

kontrollimin nga distanca të pikave dhe sinjaleve të hekurudhave; tabela elektronike të 

njoftimeve; kartela magnetike të koduara dhe byzylykë identifikimi; aparate për shuarjen e 

zjarrit; kabllo të fibrave optik; filma, të ekspozuar; makina zjarrfikëse; batanije kundër 

zjarrit; llampa dore; aparate për analizimin e ushqimit; matës të frekuencave; mobile të bëra 

posaçërisht për laboratore; siguresa; qeliza galvanike; matës; xham i mbuluar me një 

përçues elektrik; aparate për rregullimin e nxehtësisë; aparate të frekuencave të larta; 

holograme; aparate elektrike për ndezje nga distanca; aparate ndërkomunikimi; ndërfaqe 

për kompjuterë; laserë, jo për qëllime mjekësore; instrumente nivelizimi; pajisje jetë-

shpëtuese; dioda që emetojnë dritë [LED]; dryna, elektrik; altoparlantë; shtylla për antena 
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pa tela; instrumente dhe makina për testimin e materialeve; instrumente meteorologjike; 

metronoma; mikroskopa; pasqyra [optikë]; aparate monitorimi, elektrike; monitorues; 

instrumente vëzhgimi; fibra optike; media të të dhënave optike; përshpejtues të grimcave; 

matës të hapave; makina fotokopjuese; celula fotovoltaike; balance të precizitetit; aparate 

për matjen e shtypjes; printerë për përdorim me kompjuterë; sonda për qëllime shkencore; 

aparate radari; aparate radiologjike për qëllime industriale; komplete të radiotelefonisë; 

mjete për sigurinë e komunikacionit të hekurudhave; matës të largësisë; refraktues (rezitues 

ndaj zjarrit); aparate rregullimi, elektrike; aparate telekomanduese; manekinë reanimimi; 

vizore; satelita për qëllime shkencore; peshore; skenerë; shenja, të ndriçuara; simulatorë për 

drejtimin dhe kontrollimin e automjeteve; tregues të pjerrtësive; hidrolokatorë; aparate dhe 

makina kumbuese; aparate drejtuese, automatike për automjete; aparate stereoskopike; 

teleprintues; teleskopa; aparate për testim jo për qëllime mjekësore; instalime për 

parandalimin e vjedhjeve, elektrik; termometra, jo për qëllime mjekësore; termostate; 

aparate të semaforave; flash disqe USB; makina votimi; radio lidhje; matës të valëve; 

makina peshuese; gurë peshe; përpunues të fjalëve; aparate dhe instalime që prodhojnë 

rreze X, jo për qëllime mjekësore; pjesë, pajisje dhe aksesorë për gjitha mallrat e 

lartpërmendura.”   

10   “Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjeksore, dentale dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; rripa abdominal, korsete 

dhe shtroja; shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore; jastektë ajri dhe dyshekë ajri për 

qëllime mjekësore; aparate dhe pajisje anestetike; nofulla artificiale; lëkurë artificiale për 

qëllime kirurgjike; gjinjë artificial; pistoleta kokërrizuese; fasha mbështetëse; lavaman për 

qëllime mjekësore; rripa për qëllime mjekësore; batanije elektrike, për qëllime mjekësore; 

aparate për testimin e gjakut; pompa për gjinjë; gërryese për dhëmbë; kateterë; kondomë; 

enë të bëra posaçërisht për mbeturina mjekësore; kontraceptivë jo-kimik; drap; korsete për 

qëllime mjekësore; paterica; gota për terapi kaping;   aparate për tajtimin e shurdhësisë; 

defribilatorë; proteza dhëmbësh; çanta dushi; çarçafë për shtretër të të sëmurëve; pikatore 

për qëllme mjekësore; thithë për foshnje; kruajtëse për vesh; pajisje për mbrojtjen e 

veshëve; çorapë për qëllime kirurgjike; instrumente elektrike për akupunkturë; 

elektrokardiografe; elektroda për përdorim mjekësor; aparate për masazhe estetike; shishe 

ushqyese; filterë për rreze ultra-vjollce, për qëllime mjekësore; mbrojtëse gishtash për 

qëllime mjekësore; aparate terapeutike galvanike; dorëza për qëllime mjekësore dhe për 

masazhe; proteza flokësh; stimulues kardiak për zemër; jastekë elektrik ngrohës për qëllime 

mjekësore; aparate terapeutike me ajër të nxehtë; shiringa hipodermike; çanta akulli për 

qëllime mjekësore; çarçafë për mospërmbajtje; inkubatorë për qëllime mjekësore; 

inhalatorë; injektues për qëllime mjekësore; insuflatorë; ashensorë për invalidë; llampa për 

qëllime mjekësore; bisturi; teha; laserë për qëllime mjekësore; lenta [proteza intraokulare] 

për implantime kirurgjike; kukulla seksi; maska për përdorim nga personeli mjekësor; 

aparate masazhimi; aparate për mikrodermabrazion; pajisje ushqyese; aparate obstetrike; 

tavolina operimi; pajisje ortodontike; shtroja për parandalimin e lëndimeve të shtypjes në 

trupat e pacientëve; blloqe që shkrihen; aparate për ushtrime fizike, për qëllime mjekësore; 

aparate fizioterapike; gjilpëra për dhëmbë artificial; leukoplaste për qëllime ortopedike; 

sonda për qëllime mjekësore; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, për qëllime mjekësore; 

matës pulsi; respiratore për frymëmarrje artificiale; aparate reanimimi; skalperë; jastekë 

gjumi për pagjumësi; matës sfigmotensioni; aparate për matjen e shtypjes së gjakut; shpuza 

kirurgjike; lugë për administrimin e medikamenteve; stenta; çarçafë steril kirurgjik; çorapër 
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për vena të zgjeruara; xhaketa shtrënguese; barela me rrotë; mbështetje për këmbë të 

rrafshta; shtrirëse kirurgjike; implante kirurgjike; leukoplaste lidhëse; shiringë për qëllime 

mjekësore; unaza për daljen e dhëmbeve; aparate testimi për qëllime mjekësore; pako 

termale për qëllime të ndihmës së parë; fasha termo-elektrike [kirurgji]; termometër për 

qëllime mjekësore; peshore për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; penjë, kirurgjik; maja të 

patericave për invalidë; troakarë; leukoplastë për hernia; mantela feative uretrale; oturakë; 

aparate dhe instrumente urologjike; çanta uji për qëllime mjekësore; aparate me rreze X, 

fotografi dhe tuba për qëllime mjekësore; senzorë, aparate dhe instrumente matëse dhe 

monitoruese të shëndetit, mirëqenies, mjekësore, kirurgjike dhe qëllime vetë-monitoruese 

lidhur me shëndetin; senzorë me rreze X; sonda dhe kamera për qëllime mjekësore dhe 

kirurgjike; veshje, mbathje dhe mbulesa për kokë për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; 

mobilje për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; llampa për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; 

proteza për qëllime mjekësore dhe kirurgjike; pjesë, pajisje dhe aksesore për gjitha mallrat 

e lartpërmendura.“   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; gjeneratorë acetileni; aparate për pastrimin e 

ajrit nga era e kee; aparate për ftohjen e ajrit; instalime dhe aparate për kondicionimin e 

ajrit; instalime për filtrimin e ajrit, aparate dhe makina; djegës të alkoholit; pajisje kundër-

vërbimit për automjete [pajisje për llampa]; aparate për filtrimin e akuariumeve, ngrohës 

dhe drita; llampa harku; autoklava [furnela elektrike me shtypje]; furra gatimi; skara; vaska 

dhe instalime për banjo; ngrohës krevati; aparate për ftohjen e pijeve; bidet; batanije, 

elektrike jo për qëllime mjekësore; bojlerë, përpos pjesëve të makinave; tosterë; makina për 

bërjen e bukëve; djegës; llampa tavani; radiatorë për ngrohje qëndrore; drita zanash për 

dekorime festive; aparate kromatografike për qëllime industriale; aparate për kafe, 

elektrike; furnela; enë për zierje, elektrike; aparate dhe instalime për gatim; instalime për 

ftohje, pajisje dhe makina; njoms [ngrohje]; shkrirkës për automjete; furra dentare; aparate 

deodoranti, jo për përdorim personal; impiante për largimin e kripës; aparate për tharje; 

aparate dezinfektuese; qese sterilizuese për një përdorim; aparate distilimi; llampa për 

zhytje; emetues të ujitjes me kullim; aparate dhe instalime për tharje; avullues; respiratorë 

për kuzhina; ventilatorë [kondicionim i ajrit]; filter [pjesë të instalimeve shtëpiake apo 

industrial]; vatra oxhaku, shtëpiake; shpërthime zjarri; ngrohës të këmbëve, elektrik ose jo-

elektrik; vatër për nxemje, portative; Fontana; frigorifer; pjekës i frutave; ekonomizues të 

karburantëve; aparate tymimi, jo për qëllime mjekësore; skara; furra, përpos për përdorim 

laboratorik; gërryes [pjesë të instalimeve të gazit]; kondenzatorë gazi, përpos pjesëve të 

makinave; djegës mikrobëvrasës; pajisje për ngjitje me ngrohje; tharës për flokë [tharës]; 

aparate të tharjes së duarave për banjo; vatra për ngrohje; pompa të ngrohjes; instalime për 

ngrohje; aparate për ngrohje, elektrik, furnela elektrike; hidrantë; makina dhe aparate për 

akull; kuti për akull; furrë djegjeje; ibrik, elektrik; furrë tharëse; varg kuzhine [furra]; 

djegës për laboratorë; llampa; kazan për larje; tharës të lavanderisë, elektrik; gurë llava për 

përdorim me skara; valvula për kontrollimin e nivelit në cisterna; poqa elektrik; dioda për 

emetimin e dritës [LED] aparate ndriçimi; ndezës; aparate dhe instalime ndriçimi; drita për 

automjete; drita, elektrike për bredha të krishtlindjes; furra me mikrovalë [aparate për 

gatim]; furra me mikrovalë për qëllime industrial; reaktorë bërthamor; grumbulla atomike; 

djegës me vaj; fontana zbukuruese; aparat pasterizimi; gypa [pjesë të instalimeve sanitare]; 

ngrohës për xhepa; instalime polimerizimi; radiator [ngrohje]; pajisje dhe instalime për 

ngrirje; aksesorë rregullimi dhe sigurie për aparate dhe gypa të ujit apo të gazit; aparate për 
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pjekje; tigan [pajisje për gatim]; skara [pajisje për gatim]; rotiseri (skarë rrotulluese); 

aparate dhe instalime sanitare; instalime për sauna dhe banjo ilixhe; dushe; lavamanë; priza 

për drita elektrike; kolektorë termik solar [ngrohje]; instalime për gjenerimin e avullit; 

sterlizues; lambik; furra; aparate për klorinimin e pishinave të notit; aparate për rrezitje 

[kreveta dielli]; rubineta [rakorde]; valvula termostatike [pjesë të instalimeve për ngrohje]; 

tualete [banjo]; prozhektorë; oturakë [instalime sanitare]; instalime dhe aparate ventilimi 

[kondicionim të ajrit]; hekur për bërjen e naforëve, elektrike; tigane ngrohëse; lavamane për 

pastrimin e duarve [pjesë të instalimeve sanitare]; ngrohës të ujit; instalime për 

shpërndarjen e ujit; aparate dhe makina për filtrimin e ujit; aparate për turret; instalime uji, 

automatike; makina ujitëse për qëllime agrikulturore; aparate me çep vorbulle uji; pjesë, 

pajisje dhe aksesore për gjitha mallrat e lartpërmendura.”   

12   “Automjete, aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; aparate aeronautike; makina dhe 

paisje; mjete ajrore; balona me ajër; qanta me ajër (paisje mbrojtëse për automobile); paisje 

kundër shkëlqimit që përdoret në automjete; zingjire kundër rrëshqitjes, paisje kundër 

vjedhjes së makinave; automobile; zhurnale boshtore; peshore balancuese për rrota e 

automjeteve; sisteme audio për vërejtje ndaj automobilave; mbajtëse për bicikleta; 

bicikleta, anije, frena për automjete, aparate transportimin e kabllove dhe instalimeve; 

kabina për punime nënujore (paisje); shtëpiza motori; lundra; karavanë; bartës 

(hekurudhor); automjete; qerre; karrike që hiqen; shkrëpëse të cigars që përdoren në 

automobil; dronë civil dhe militar; paisje për përzierje konkrete; sinjalizime drejtuese për 

automjete; automjete pa vozitës (automjete autonome); ulesë shtypëse për paisje fluturuese; 

motorë; motorë elektrik dhe mekanizma shtytës për paisje; mbrotjëse kundër zjarrit në 

anije; litar; shkopa golfi; lecka për automjete; hidroplanë; që  përdoret edhe për anije; 

rrëshqitëse; lëshuese; kamionë me pirunë që përdoret për ngritje; lokomotiva; kamionë; 

paisje militare për transport; skuter lëvizës; moped; autobus motorik; karrocë motorike; 

motocikletë; paisje kundër rrëshqitjes për rrota të automjeteve; parashuta; ponton (lundër); 

dritare anësore; bartëse për fëmijë; pompa për goma të bicikletave; karroca; rrjeta për 

karroca që përdoren kundër mushkonjave; paisje për ngrirje; paisje me komandë kontrolli; 

tjera jo lodra; paisje riparimi për gypa të brendshëm; rrethore për rrota të automjeteve; 

rrema; timonë; torba për biciklista; rripa të sigurisë që përdoren për ulëset e automjeteve; 

ulëse për sigurinë e fëmijëve; për automjete; helikë me vidë; lopatë; aeroplanë deti; makina 

anësore; pasqyre anësore dhe të përparme si dhe ekranë për automjete; censorë për makina; 

sajë; lëvizëse në borë; paisje hapsinore; roleta kundër diellit për makina; aparate ngjitëse; 

pjesë nga traktorët dhe vagonët; rimorkio; tricikleta; vagoneta; gypa të brendshëm për goma 

pneumatike;  kamionët e bagazheve; kamionë për shkarkim; goma për rrota të automjeteve; 

nënbartese për automjete; tapiceri për automjete; furgonë; rrotat e automjeteve; shasi 

automjeti; parakolpët e automjeteve; tabela drejtuese të automjeteve; burimet e pezullimit 

të automjeteve; ulëset e automjeteve; mbulesa automjeti [forma]; leva të automjeteve; 

automjete elektrike; automjetet për lëvizje nga toka, ajri, uji ose hekurudha; vagonët; 

karrocë dore; karrike me rrota; dritare për automjete; xham i përparmë; jahtë; pjesë, pajisje 

dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura”   

14   “Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; stoli; gurë te cmuar; instrumentet horologjike 

dhe kronometrike; shenjat e metaleve të çmuara; rruza për të bërë bizhuteri; kuti prej metali 

të çmuar; rrathë [bizhuteri]; broshë [bizhuteri]; gurë me shkëlqim për të bërë bizhuteri; 

zinxhirë [bizhuteri]; zbukurime [bizhuteri]; xhingla [bizhuteri]; instrumentet kronometrike; 

kapëse për bizhuteri; orë; orët dhe orë dore; elektrike;paisje për orë; monedha; shenja të 
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bakrit; pranga për lidhje; vathë; statujat prej metali të çmuar; stolitë e kapelave të metaleve 

të çmuara; ingot e metaleve të çmuara; fildish [bizhuteri]; bizhuteri prej qelibari të verdhë; 

kuti bizhuterish; unaza kyçe [xhingla ose medalione]; kollona [bizhuteri]; medalje; paisje 

lëvizëse për ora dhe ora dore; qafore [bizhuteri]; peridot; kunjat zbukuruese; stolitë 

[bizhuteri]; bizhuteri kostumesh; perlat e bëra nga ambroidi [amberi i shtypur]; perlat 

[bizhuteri]; kunjat [bizhuteri]; platin [metal]; metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysëm 

të përpunuara; unaza [bizhuteri]; gurë gjysmë të çmuar; stolitë e këpucëve prej metali të 

çmuar; fije argjendi [bizhuteri]; unaza të ndarë të metaleve të çmuara për çelësa; tjerr 

argjendi [rrjet argjendi]; kronometër; orë diellore; kravatë dhe kunjat; rripa për orë dore, 

shiritat dhe zinxhirët; orë dore; shikon; kutitë për orë; vepra arti prej metali të çmuar; orë 

dore; pjesë, pajisje dhe aksesorë të të gjitha mallrave të lartpërmendura.”   

38   “Shërbime të telekomunikacionit;  të telefonit, zërimit, imazheve, teksteve dhe 

shërbime të transmetimit të të dhënave; komunikim telefonik me celular; komunikimet nga 

terminalet kompjuterike; komunikimet nga rrjetet me fibra optike dhe pa tela; transmetimi i 

mesazheve, zërit, të dhënave dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; shërbimet e bordit 

elektronik të buletinit [shërbimet e telekomunikacionit]; transmetimi i faksimilit; marrja 

dhe dhënia me qera të pajisjeve, ekipeve dhe sistemeve të telekomunikimit; dërgimi i 

mesazhit; marrja me qera e modemeve; shërbimet e agjencive të lajmeve; ofrimi i forumeve 

në internet; shërbimet e pagingut [radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit 

elektronik]; transmetimet në radio; komunikimet me radio; transmetimi satelitor; 

transmetimi i të dhënave; ofrimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet kompjuterik 

global; sigurimi i aksesit të përdoruesve në rrjetet kompjuterike globale; sigurimi i kanaleve 

të telekomunikacionit për shërbimet e blerjeve me telefon; sigurimi i chat-ve të internetit; 

ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave; dhënia me qera e aparatit për dërgimin e mesazhit; 

dhënia me qira e kohës së qasjes në rrjetet kompjuterike globale; shërbimet e drejtimit të 

telekomunikacionit dhe shërbimet e kryqëzimit; shërbimet e telekonferencës; shërbime 

telegrafike; shërbimet telefonike; qira e telefonave; transmetimet televizive; shërbimet e 

telegrafit; transmetimi i telegrameve; postë elektronike; dërgimi i mesazhit; transmetimi i 

kartave përshëndetëse online; bartja e dosjeve dixhitale; transmetimi video-në kërkim; 

shërbimet e videokonferencës; shërbimet e postës zanore; transmetimi me valë; 

informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha shërbimet e 

lartpërmendura.”   

41   “Shërbime të edukimit; shërbime trajnuese; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore; 

shërbime për parkun zbavitës; sigurimi i shërbimeve për lojëra zbavitëse; trajnimi i 

kafshëve; dhënia me qera e pajisjeve audio dhe video; shërbime të prodhimit për editimin e 

audio, video; organizimi i konkurseve të bukurisë; prenotimi i ulëseve për shfaqje; 

shërbimet e kaligrafisë; prezantimet në kinema; dhënia me qera e aparatit kinematografik; 

shërbimet e klubit [zbavitje ose arsim]; stërvitje (trajnim); organizimin dhe mbajtjen e 

kollokumeve, koncerteve, ekspozitave, konferencave, kongreseve, forumeve edukative në 

person, simpoziumeve, seminareve, ceremonive të dhënies së çmimeve dhe punëtorive; 

shërbime disko disk; dubbing; publikim elektronik në kompjuter; prodhim filmash, përveç 

filmave reklamues; shërbimet e palestrës; shërbimet e stërvitjes së mirëqenies; ofrimi i 

trajnimit të të ushqyerit, palestrës dhe mirëqenies; këshillim për palestër; shërbime të klubit 

shëndetësor [trajnime shëndetësore dhe palestër]; shërbimet e lojërave të fatit; shërbimet e 

lojës të ofruara on-line nga një rrjet kompjuterik; dhënia me qira të pajisjeve për lodra; 

sigurimi i objekteve të golfit; ofrimi i shëtitjeve me guidë; shërbimet e kampit të pushimeve 
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[zbavitje]; shërbime karaoke; shërbime të përkthimit të gjuhës; shërbimet e paraqitjes, 

përveç qëllimeve të reklamimit; kreditimi i shërbimeve bibliotekare; dhënia me qira e 

aparateve ndriçuese për grupe teatrale ose studiot televizive; mikrofilmime; modelim për 

artistët; qiraja e filmave; shërbimet e filmit në studio; ofrimi i objekteve të muzeut 

[prezantim, ekspozita]; shërbimet e kompozimit të muzikës; prodhimi i muzikës; shërbimet 

e gazetarëve të lajmeve; shërbimet e klubeve të natës [zbavitje]; botimi on-line i librave dhe 

revistave elektronike; ofrimin e botimeve elektronike elektronike, on-line muzikë dhe video 

on-line, që nuk mund të shkarkohen; shërbimet e orkestrës; organizimi i garave [edukimi 

ose argëtimi]; organizimi i garave sportive; organizimi i llotarive; organizimi i topa; 

organizimi i shfaqjeve [shërbimeve impresario]; organizimi i shfaqjeve të modës për 

qëllime argëtimi; planifikimi i ndejave [zbavitje]; raportim fotografik; fotografisë; trajnimi 

praktik [demonstrim]; paraqitja e performancave live; publikimi i teksteve, përveç teksteve 

publicitare; publikimi i librave; radio argëtuese; dhënia me qira e radio dhe televizioneve; 

prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; shërbime për incizim në studio; sigurimi i 

objekteve rekreative; shërbimet e shkollave [arsim]; shkrimi i skriptave, përveçse për 

qëllime reklamimi; dhënia me qera e skenës; prodhimi i shfaqjeve; dhënia me qera e 

pajisjeve të zhytjes së lëkurës; shkrimi i këngëve; dhënia me qira e regjistrimeve të zërit; 

shërbimet e kampit sportiv; sigurimi i objekteve sportive; dhënia me qera e pajisjeve 

sportive, përveç automjeteve; qiraja e sporteve; dhënia me qera e objekteve të stadiumit; 

shërbime të titrave; argëtim televiziv; prodhime teatrore; shërbimet e agjencive të biletave 

[zbavitje]; koha e ngjarjeve sportive; qiraja e lodrave; përkthim;shërbime mësimi; redaktimi 

i videove; filmimit; udhëzime profesionale [këshilla arsimore ose trajnuese]; shkrimi i 

teksteve; shërbimet e kopshtit zoologjik; shërbime të organizimit të edukimit, seminareve, 

punëtorive dhe trajnimit në fushën e pajisjeve të telekomunikacionit, pajisjeve, rrjeteve, 

sistemeve, zgjidhjeve dhe softuerit.”   

42   “Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimin, zhvillimin, instalimin, 

mirëmbajtjen dhe azhurnimin e pajisjeve dhe programeve kompjuterike; analiza për 

shfrytëzimin e naftës; shërbime arkitekturore; autentikimi i veprave të artit; hulumtimi 

bakteriologjik dhe biologjik; kalibrimi [matja]; shërbimet e kimisë; eksperimentet klinike; 

mbjellja e reve; programimi kompjuterik; analiza dhe dizajni i sistemit kompjuterik; 

shërbimet e mbrojtjes së viruseve kompjuterike; konsulencë për sigurinë kompjuterike; 

hartimin e ndërtimeve; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; shndërrimi i të 

dhënave ose dokumenteve nga media fizike në atë elektronike; kërkime kozmetike; krijimin 

dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; konvertimi i të dhënave të programeve 

kompjuterike dhe të dhënave [jo konvertimit fizik]; dizajn i brendshem; digjitalizimi i 

dokumenteve [skanim]; projektimin e veshjeve; ruajtjen elektronike të të dhënave; auditimi 

i energjisë; inxhinieri; studimet gjeologjike dhe hulumtimet; dizajni i arteve grafike; analiza 

e shkrimit të dorës [grafologji]; hostimi i faqeve te kompjuterit [faqet e internetit]; 

survejimi i tokës; hulumtimi mekanik; informacioni meteorologjik; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike me qasje të largët; ofruesit e shërbimeve të jashtme në fushën e teknologjisë 

së informacionit; dizajni i paketimit; fizika [hulumtim];kontrolli i cilësisë; rikuperimi i të 

dhënave kompjuterike; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; ofrimin e 

informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e karbonit; 

shërbime laboratorike shkencore; sigurimi i motorëve të kërkimit për internet; styling 

[dizajn industrial]; vrojtimin; studime të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë 
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teknologjike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; testimin e materialeve dhe 

tekstilit; eksplorim nënujor; planifikim urban; testimi i aftësksë së automjeteve; analiza e 

ujit; parashikimi i motit; dhënia me qira e ueb serverave; konsulencë për dizajnimin e faqes 

së internetit; analiza shkencore dhe teknologjike, hulumtimi, zhvillimi, planifikimi, 

optimizimi, përkrahja, zgjidhja teknike e problemeve dhe shërbimet e konsulencës në 

fushën e pajisjeve telekomunikuese, pajisjeve, rrjeteve, sistemeve, zgjidhjeve dhe 

programeve; projektimin, inxhinierimin dhe zhvillimin e pajisjeve të telekomunikacionit, 

pajisjeve, rrjeteve, sistemeve, zgjidhjeve dhe softuerit. Analiza shkencore dhe teknologjike, 

hulumtim, zhvillim, mbështetje, zgjidhje teknike të problemeve dhe konsulencë në fushën e 

inteligjencës artificiale, nanomaterialeve, sensorë, lidhjes, teknologjisë informative [IT], 

gjeolokacionit dhe hartave, navigimit, harduerëve kompjuterik, softuerëve kompjuterik, 

teknologjive kompjuterike, analiza të dhënash, teknologji audio, teknologji të imazhit dhe 

videove, teknologji të medias digjitale, teknologji multimediale, teknologji të realitetit 

virtual, teknologji te radios, teknologji mjekësore dhe shëndetësore, teknologji të sigurisë 

publike, teknologji të energjisë, teknologji të transportit, pajisjeve kompjuterike që vishen, 

printimin, automatizimin, automjetet e lidhura, mobiljet e lidhura, veshjet e lidhura, 

produktet e konsumit të lidhur, pajisjet e lidhura në shtëpi, sistemet makina për makina 

(M2M), zgjidhjet e kapjes së prezencës; analiza shkencore dhe teknologjike dhe shërbime 

kërkimore në fushën e automjeteve, mobiljeve, mjekësisë, veshjeve, audio/video, aparate 

për shtëpi dhe produkte të konsumit që mund të komunikojnë nëpërmjet rrjetit kompjuterik 

ose të telekomunikacionit, si dhe shërbime mbështetëse, konsulence dhe zhvillimi në lidhje 

me të gjitha shërbimet e lartpërmendura; kloud kompjuting; hostim serveri; softuer si një 

shërbim [SaaS]; infrastruktura-si-shërbim (IaaS); platformë-si-shërbim (PaaS); shërbime të 

ofruesve të shërbimeve të aplikimit (ASP); ofrimin e softuerëve dhe aplikacioneve mobile 

on-line [jo-shkarkueshme]; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo të 

shkarkueshëm në internet për t'u përdorur si një ndërfaqe e programimit të aplikacionit 

(API); sigurimi i përdorimit të përkohshëm të mjeteve për zhvillim të softuerit që nuk mund 

të shkarkohen në internet; dhënja me qira e programeve kompjuterike dhe pajisjeve; dhënja 

me qira e audios, imazhit, videos, mediave digjitale, multimedias, realitetit virtual dhe 

softuerit dhe pajisjeve për prerjen e prezencës; shërbimet e kodimit të të dhënave dhe 

dekodimit; dhënia me qira e pajisjeve të përpunimit të të dhënave; shërbimet e kartografisë; 

shërbimet e hartave; shërbimet e krijimit të hartave; ofrimin e shërbimeve sipas kërkesës të 

hartave online dhe digjitale; krijimin e indekseve të informacionit në internet, faqeve dhe 

burimeve të tjera të disponueshme në rrjetet kompjuterike globale për të tjerët; shërbime të 

imazheve dixhital teknike; dizajn industrial; kopjimi i të dhënave jashtë vendit; hulumtime 

në fushën e mbrojtjes dhe riciklimit të mjedisit; kapjen, mbledhjen, përpunimin, llogaritjen, 

trajtimin, analizimin, organizimin dhe rikuperimin e të dhënave; instalimin, riparimin dhe 

mirëmbajtjen e programeve kompjuterike; informacion, shërbime këshilluese dhe 

konsulence në lidhje me të gjitha shërbimet e lartpërmendura.”   

44   “Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; shërbimet higjienike dhe bukurisë për 

njerzit apo kafshët; shërbimet bujqësore, hortikulturore dhe shërbime pyjore; përhapjen 

ajrore dhe sipërfaqësore të plehrave kimike dhe kimikateve të tjera bujqësore; shërbime të 

mjekësisë alternative; mbarështimi dhe dhënia e kafshëve; shërbimet e akuakulturës; 

shërbime aromaterapi; inseminimin artificial dhe shërbimet e fekondimit in vitro; përgatitja 

e recetave nga farmacistët; shërbimet e bankës së gjakut; shërbime bankare të indeve 

njerëzore; shpuarja (pirsingu) i trupit; kiropraktika; shërbime në shtëpi për shërim; 
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shërbimet e stomatologjisë; qiradhënja e pajisjeve bujqësore; rregullimin e luleve; 

kopshtari; implantimin e flokëve; rregullimin e flokëve; kujdesit shëndetësor; shërbime spa 

shëndetësore; shërbimet e qendrës shëndetësore; këshillim shëndetësor; sigurimi i 

informacionit për të ushqyerit; sigurimi i informacionit të mirëqenies (shëndetit); shërbime 

spitalore; dizajnimin e peizazheve; masazh; shërbimet e klinikës mjekësore; ndihmë 

mjekësore; qiradhënja e pajisjeve mjekësore; këshilla mjekësore për individët me aftësi të 

kufizuara; shërbimet e mamive; shërbime në shtëpi pleqsh; kujdes, mjekësore; shërbime 

optike; shërbimet ortodontike; kujdes paliativ; këshilla farmaceutike; fizioterapi; shërbimet 

e çerdheve të bimëve; operacion plastik; shërbimet e një psikologu; shërbimet e banjës 

publike për qëllime higjienike; shërbimet e ripyllëzimit; rehabilitimi për pacientët me 

abuzimin e substancave; shërbime e pushimit në shtëpi; shërbimet e sanatoriumit; 

qiradhënja e objekteve sanitare; shërbimet e saunave; shërbime solarium; shërbimet e 

sallonit të bukurisë; shërbimet e terapisë së fjalës; tatuing; shërbimet e telemjekësisë; 

shërbimet e monitorimit të largët të pacientit; shërbimet e analizave mjekësore që kanë të 

bëjnë me trajtimin e personave; diagnoza, trajtimi dhe rehabilitimi i sëmundjeve; shërbimet 

klinike që lidhen me trajtimin e pacientit për përmirësimin e ndërveprimit pacient/doktor; 

shërbime terapeutike; pemë kirurgjikale; mbjellja e pemëve për qëllime të kompensimit të 

karbonit; Shërbimet e banjës turke; shërbime të kontrollit të dëmtuesve për bujqësinë, 

akuakulturën, hortikulturën dhe pylltarinë; asistenca veterinare; vrasjen e farërave të këqija; 

bërja e kurorave.” 

   

 

 

(111)  24058 

(151)  19/12/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1352 

(591)  e zeze, e bardhe, e kuqe 

(732)  CUP & CINO Kaffeesystem-Vertrieb 

GmbH & Co. KG Paderborner Straße 33  

33161 Hövelhof Germany, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparatura ndriçimi, instalimet e ngrohjes, instalimet gjeneruese të avullit, vegla 

elektrike për gatim, aparatet e ftohjes, aparatet e tharjes, instalimet e ventilimit (ajrit të 

kondicionuar)  dhe aparatura, instalimi i gypave të ujit si dhe pajisje sanitare dhe instalime, 

veçanërisht makinat elektrike të kafesë dhe sistemet e kafesë aq sa  përfshihen në klasën 11, 

aparatet elektrike për pjekjen e kafes.   

30   kafe, pije me bazë kafe, kafe e pa pjekur, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (substancë 

niseshteje në formën e drithërave të bardha), sago (miell pallme ), kafe artificiale; miell  

dhe preparatet e bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsirat, akullore, çajin e ftohtë, akull 

e ushqimor, mjaltë, shurup golden (shurup i bërë nga kallam sheqeri), tharm, pluhur për 

pjekje, kripë, mustardë, uthull, salca për sallatë, salca(erëza) ,erëza, akull freskues,akull, 

pasta, pica   
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43   Ofrim i shërbimeve për pije dhe ushqim, akomodim i përkohshëm  

   

 

 

(111)  24091 

(151)  26/12/2018 

(181)  03/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1353 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  MARRIOTT 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Shërbime të franshizës, si ofrimi i asistencës për menaxhim biznesi për 

themelimin dhe operimin e hoteleve, klubeve të natës, bareve, spa, hapsirave rekreative dhe 

të fitnesit; dyqane për shitje me pakicë, dyqane të përbashkëta, shërbime për menaxhim 

biznesi, menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, klubeve të natës, bare, 

Spas, objekteve rekreative dhe palestër, dyqane me pakicë, dyqane të përbashkëta, ndërtesa 

apartamentesh, qendra konferencash dhe vendpushime të përkohshme për të tjerët; 

shërbimet e dyqanit të shitjes me pakicë, domethënë, dyqanin e dhuratave, shërbimet e 

suvenirit dhe dyqaneve; shërbimet e qendrës së biznesit, domethënë, sigurimin e lehtësirave 

për përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të zyrës; shërbimet e konsulencës për 

menaxhimin e biznesit; sigurimi i lehtësirave për përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të 

zyrës; shërbime online të shitjes me pakicë; shërbimet e katalogut me pakicë; shërbimet e 

administrimit të biznesit; shërbimet e planifikimit të takimeve të biznesit; sigurimin e 

objekteve të konferencave dhe kuvendeve për takimet e biznesit; menaxhimin, marrjen me 

qira dhe dhënien me qira të zyrës dhe hapësirës me pakicë; lëshimi i certifikatave të 

dhuratave që mund të shftrytëzohen për mallra ose shërbime; shërbimet e besnikërisë së 

klientit; shërbime bamirëse, përkatësisht organizimi dhe realizimi i programeve vullnetare 

dhe projekteve të shërbimit të komunitetit; shërbimet e prokurimit për hotelet”.   

41   “Ofrimi i shërbimeve të argëtimit, aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i 

konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; shërbimet e 

kazinosë; shërbimet e lojrave; shërbime kabare; shërbimet e klubeve të natës; rregullimin e 

biletave dhe rezervimeve për shfaqje dhe ngjarje të tjera zbavitëse; shërbimet e klubit të 

shëndetit dhe palestrës, domethënë, ofrimi i shërbimeve, objekteve, instruksioneve dhe 

pajisjeve në fushat e fitnesit dhe stërvitjes fizike; ofrimin e shërbimeve, objekteve, 

instruksioneve dhe pajisjeve në fushën e tenisit, pishinave, aktiviteteve rekreative, 

ciklizmit, golfit, sporteve e ujit, kalërimit, skijimit, qasje në plazh dhe funksionet sociale; 

klubi i golfit, kurset e golfit dhe shërbimet e mësimit të golfit; shërbimet e planifikimit të 

dasmës; planifikimin e ngjarjeve dhe shërbimet e menaxhimit, përkatësisht rregullimin, 

organizimin, caktimin dhe dizajnimin e ngjarjeve të veçanta”.   

43   “Shërbime hoteliere; restoranti, furnizim ushqimi, bar dhe shërbime për koktej; 

shërbimet e strehimit turistik; ofrimi i objekteve me qëllime të përgjithshme për takime, 

konferenca dhe ekspozita; ofrimi i ambienteve të banketit dhe funksioneve sociale për raste 

të veçanta; dhe rezervimet e shërbimeve për strehim të hotelit për të tjerët”.   
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44   “Shërbime spa, si ofrimi i trajtimeve të fytyrës, flokëve, lëkurës dhe trupit, shërbime 

manikyrash dhe pedikyresh, shërbime masazhesh, shërbime për depilim trupi dhe shërbime 

salloni bukurie”.   

 

 

 

(111)  24086 

(151)  24/12/2018 

(181)  03/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1354 

(591)  E KUQE DHE E ZEZE 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Shërbime të franshizës, si ofrimi i asistencës për menaxhim biznesi për 

themelimin dhe operimin e hoteleve, klubeve të natës, bareve, spa, hapsirave rekreative dhe 

të fitnesit; dyqane për shitje me pakicë, dyqane të përbashkëta, shërbime për menaxhim 

biznesi, menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, klubeve të natës, bare, 

Spas, objekteve rekreative dhe palestër, dyqane me pakicë, dyqane të përbashkëta, ndërtesa 

apartamentesh, qendra konferencash dhe vendpushime të përkohshme për të tjerët; 

shërbimet e dyqanit të shitjes me pakicë, domethënë, dyqanin e dhuratave, shërbimet e 

suvenirit dhe dyqaneve; shërbimet e qendrës së biznesit, domethënë, sigurimin e lehtësirave 

për përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të zyrës; shërbimet e konsulencës për 

menaxhimin e biznesit; sigurimi i lehtësirave për përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të 

zyrës; shërbime online të shitjes me pakicë; shërbimet e katalogut me pakicë; shërbimet e 

administrimit të biznesit; shërbimet e planifikimit të takimeve të biznesit; sigurimin e 

objekteve të konferencave dhe kuvendeve për takimet e biznesit; menaxhimin, marrjen me 

qira dhe dhënien me qira të zyrës dhe hapësirës me pakicë; lëshimi i certifikatave të 

dhuratave që mund të shftrytëzohen për mallra ose shërbime; shërbimet e besnikërisë së 

klientit; shërbime bamirëse, përkatësisht organizimi dhe realizimi i programeve vullnetare 

dhe projekteve të shërbimit të komunitetit; shërbimet e prokurimit për hotelet”.   

41   “Ofrimi i shërbimeve të argëtimit, aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i 

konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; shërbimet e 

kazinosë; shërbimet e lojrave; shërbime kabare; shërbimet e klubeve të natës; rregullimin e 

biletave dhe rezervimeve për shfaqje dhe ngjarje të tjera zbavitëse; shërbimet e klubit të 

shëndetit dhe palestrës, domethënë, ofrimi i shërbimeve, objekteve, instruksioneve dhe 

pajisjeve në fushat e fitnesit dhe stërvitjes fizike; ofrimin e shërbimeve, objekteve, 

instruksioneve dhe pajisjeve në fushën e tenisit, pishinave, aktiviteteve rekreative, 

ciklizmit, golfit, sporteve e ujit, kalërimit, skijimit, qasje në plazh dhe funksionet sociale; 

klubi i golfit, kurset e golfit dhe shërbimet e mësimit të golfit; shërbimet e planifikimit të 

dasmës; planifikimin e ngjarjeve dhe shërbimet e menaxhimit, përkatësisht rregullimin, 
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organizimin, caktimin dhe dizajnimin e ngjarjeve të veçanta”.   

43   “Shërbime hoteliere; restoranti, furnizim ushqimi, bar dhe shërbime për koktej; 

shërbimet e strehimit turistik; ofrimi i objekteve me qëllime të përgjithshme për takime, 

konferenca dhe ekspozita; ofrimi i ambienteve të banketit dhe funksioneve sociale për raste 

të veçanta; dhe rezervimet e shërbimeve për strehim të hotelit për të tjerët”.   

44   "Shërbime  spa,si ofrimi i trajtimeve të fytyrës,flokëve,lëkurës dhe trupit,shërbime 

manikyrash dhe pedikyresh,shërbime masazhesh,shërbime për depilim trupi dhe shërbime 

salloni bukurie"   

 

 

 

(111)  24152 

(151)  09/01/2019 

(181)  03/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1355 

(591)  Bardhe, hije te kuqe, bronzi, hije gri, 

hije te verdhe. 

(300)  016680051  24/08/2017  ES 

(732)  Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, Greece, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   duhan, purot, cigaret,  cigaret elektronike, cigarillot, artikujtë e duhanxhinjëve, 

taketuket, kuti për cigare, çakmakët për cigare, letër duhani, shkrepëse, solucione të 

lëngshme për përdorim në cigaret elektrike.   

 

 

 

(111)  24013 

(151)  18/12/2018 

(181)  03/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1356 

(300)  2017-436  02/06/2017  LI 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014 United States of America, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

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

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

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

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

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

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

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

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

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

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjueseve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer 

për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar 

dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike 

kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

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

vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike 

që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

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

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje për realitet virtual dhe të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 
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dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjueseve të veshit, audio 

e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

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

kompjuterë, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje 

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

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

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

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

mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio e video 

pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekrane kompjuteri, ekrane të 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

(111)  24009 

(151)  17/12/2018 

(181)  06/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1366 

(591)  BLUE, KALTERT, BARDHE, KUQ, 

GJELBERT 

(732)  “NPT. FRESH-CO” NRB: 600203434 

Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. P.n., KS 

(540)   
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(740)  Kenan Katanolli N.P.T. "Katana"- Co" 

Rr." Kombinati Këkurkëpuceve" Nr.31 Pejë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

   

 

 

(111)  24010 

(151)  17/12/2018 

(181)  08/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1377 

(591)  Kaltert, Bardhe, Kuq, Gjelbert 

(732)  “NPT. FRESH-CO” NRB: 600203434 

Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. P.n., KS 

(740)  Kenan Katanolli Rr. “Agim Radoniqi” 

Nr. 9 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 
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(111)  24036 

(151)  18/12/2018 

(181)  08/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1378 

(591)  Kalter, Bardhe, Kuq, Gjelbert  

(732)  “NPT. FRESH-CO” NRB: 600203434 

Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. P.n., KS 

(740)  Kenan Katanolli Rr. “Agim Radoniqi” 

Nr. 9 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 

   

 

 

(111)  24030 

(151)  18/12/2018 

(181)  08/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1380 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, R. Makedonija, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  Alkafert 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Plehra kimike   
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(111)  24193 

(151)  14/01/2019 

(181)  09/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1382 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

Maryland, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  Nena 

Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,Republic of 

Kosovo 

 
 

(540)  COURTYARD 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Shërbimet reklamuese; shërbimet e franshizës si ofrimin e asistencës për 

menaxhimin e biznesit në krijimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, bareve, Spas, 

objekteve rekreative dhe palestrave, dyqanet e shitjes me pakicë; shërbimet e menaxhimit të 

biznesit, përkatësisht, menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, bareve, 

objekteve rekreative dhe palestrave si dhe dyqaneve të shitjes me pakicë për të tjerët; 

shërbimet e dyqanit të shitjes me pakicë, dyqane të dhuratave, suvenirit dhe dyqaneve të 

vogla; shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit; ofrimi i hapsirave për 

përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të zyrës; shërbimet e administrimit të biznesit; 

shërbimet e planifikimit të takimeve të biznesit; ofrimi i hapsirave për takime biznesi; 

ofrimi i hapsirave dhe objekteve të konferencës; menaxhimin, marrjen me qira dhe dhënien 

me qira të zyrës dhe hapësirës për shërbime me pakicë”.   

41   “Shërbime edukimi; ofrimi i shërbimeve të trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive 

dhe kulturore; shërbime të klubit shëndetësor, si dhënien e udhëzimeve dhe konsultimeve 

në fushën e ushtrimit fizik; dhënia me qera e pajisjeve ushtrimore; ofrimi i objekteve të 

fitnesit dhe ushtrimit; klubi i golfit, kurset e golfit dhe shërbimet e mësimit të golfit; 

organizimi i konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; 

ofrimi i hapsirave për aktivitete rekreative; ofrimi i objekteve dhe shërbimeve për pishinat 

dhe sportet e ujit; ofrimi i objekteve të tenisit, dhënia me qira e hapsirave të tenisit dhe 

mësimi i tenisit; shërbime të kazinove dhe lojrave; klubet e natës”.   

43   “Shërbime hoteliere; të restoranteve, shërbime për furnizim me ushqim, shërbime bar 

dhe për koktej; shërbimet për banim të përkohshëm; ofrimi i hapsirave për qëllime të 

përgjithshme dhe për takime, konferenca dhe ekspozita; ofrimi i hapsirave për banket dhe 

hapsira për funksione sociale për raste të veçanta; dhe shërbimet e rezervimit për 

akomodim në hotele për të tjerët”. 

 

 

 

(111)  24203 

(151)  15/01/2019 

(181)  09/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1383 

(591)  E BARDHE E ZEZE 

(732)  Marriott Worldwide Corporation 

10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, 

(540)   
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Maryland, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo Nena 

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

of Kosovo 

 
 

 

 

(511) 35   “Shërbimet reklamuese; shërbimet e franshizës si ofrimin e asistencës për 

menaxhimin e biznesit në krijimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, bareve, Spas, 

objekteve rekreative dhe palestrave, dyqanet e shitjes me pakicë; shërbimet e menaxhimit të 

biznesit, përkatësisht, menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, bareve, 

objekteve rekreative dhe palestrave si dhe dyqaneve të shitjes me pakicë për të tjerët; 

shërbimet e dyqanit të shitjes me pakicë, dyqane të dhuratave, suvenirit dhe dyqaneve të 

vogla; shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit; ofrimi i hapsirave për 

përdorimin e pajisjeve dhe makinerive të zyrës; shërbimet e administrimit të biznesit; 

shërbimet e planifikimit të takimeve të biznesit; ofrimi i hapsirave për takime biznesi; 

ofrimi i hapsirave dhe objekteve të konferencës; menaxhimin, marrjen me qira dhe dhënien 

me qira të zyrës dhe hapësirës për shërbime me pakicë”.   

41   “Shërbime edukimi; ofrimi i shërbimeve të trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive 

dhe kulturore; shërbime të klubit shëndetësor, si dhënien e udhëzimeve dhe konsultimeve 

në fushën e ushtrimit fizik; dhënia me qera e pajisjeve ushtrimore; ofrimi i objekteve të 

fitnesit dhe ushtrimit; klubi i golfit, kurset e golfit dhe shërbimet e mësimit të golfit; 

organizimi i konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; 

ofrimi i hapsirave për aktivitete rekreative; ofrimi i objekteve dhe shërbimeve për pishinat 

dhe sportet e ujit; ofrimi i objekteve të tenisit, dhënia me qira e hapsirave të tenisit dhe 

mësimi i tenisit; shërbime të kazinove dhe lojrave; klubet e natës”.   

43   “Shërbime hoteliere; të restoranteve, shërbime për furnizim me ushqim, shërbime bar 

dhe për koktej; shërbimet për banim të përkohshëm; ofrimi i hapsirave për qëllime të 

përgjithshme dhe për takime, konferenca dhe ekspozita; ofrimi i hapsirave për banket dhe 

hapsira për funksione sociale për raste të veçanta; dhe shërbimet e rezervimit për 

akomodim në hotele për të tjerët”.   

 

 

(111)  23970 

(151)  04/12/2018 

(181)  10/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1385 

(732)  Mundipharma AG St. Alban-

Rheinweg 74 CH-4020 Basel Switzerland, 

CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  MUNDICARE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; perfumeri; vajra esenciale; kozmetikë; preparate dhe tretman për kujdesin 

e flokëve; kremra për flokë; artikuj për kujdesin personal (tualete); preparate kozmetike; 

preparate për mbrojtjen nga dielli, duke përfshirë spërkës, locione, kremra, xhel dhe vajra 

për mbrojtjen nga dielli, balsam dhe krem për kujdesin e buzëve; preparate për rrezitje nga 
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dielli; preparate për perdorim pas rrezitjes nga dielli (kozmetike); preparate kujdesin e 

lekurës (kozmetikë), duke përfshirë zbutjen e lekures, krema mbrojtes, ujra për larjen e 

fytyrës, krem për largimin qelizave të vdekura, preparate bronzues dhe artificiale për 

rrezitje dhe preparatet për heqjen e yndyrës për përdorim në lekurë; preparatet kozmetike, 

duke përfshirë ato për përdorim në lëkurën e kokës, thonjtëve, flokëve dhe lëkurës; faculeta 

të lagura dhe faculeta tjera me preparate kozmetike; faculeta të lagura dhe faculeta tjera të 

mbushura me preparate pastruese, duke përfshirë ato për përdorim në lëkurë   

5   Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate veterinare dhe farmaceutike; preparate 

sanitare për qëllime medicinale; substanca dietike dhe substanca të adoptuar për qëllime 

medicinale ose veterinare; shtesa ushqiore për njerëz dhe kafshë; substanca detike të 

përshtatuta për perdorim medicinal; shtesa dietike; leukoplast, materiale për fashim; mjet 

dezinfektues; mjet antiseptik; preparate dhe substanca farmaceutike, përfshire acidet dhe 

preparatet kimike për qellime farmaceutike; kremra farmaceutik; xhel për përdorim 

dermatologjik; vajra medicinal; kremra të lëkurës, xhel, vajra, losione dhe kremra për 

qëllime farmaceutike; vajra medicinal; preparatet farmaceutike homeopatike (të mjeksisë 

alternative); preparte farmaceutike që përbëhen nga ekstrakte bimore; ekstrakte nga bimet 

mjekesore; preparate për kujdesin e thonjeve për qellime mjekosre; preparate mjeksore për 

kujdesin e flokeve; preparate farmaceutike për kujdesin e lekurës; preparate farmaceutike 

për përdorim në lëkurën e kokës, thonjë, flokë dhe lekurë dhe preparate farmaceutike për 

rrezitje dhe mbrojtje nga dielli; prepatate për djegiet nga dielli për qellime farmaceutike; 

preparate antiseptike dhe antibakteriale; facoleta për qellime medicilane; veshjet mjekësore; 

faculetat, veshjet, pëlhurat dhe materialet për përdorim në mbështjelljen apo fashimin e 

plageve, duke përfshirë ato të mbushura me preparate farmaceutike; pëlhura pastrimi të 

mbushura me dezinfektues për qëllime higjienike; mbështjellës (fasho) për plagë; tableta 

antitusive - për parandalimin ose largimin e kollës; tableta lozenges - për qellime 

farmaceutike; preparate freskuese për frymëmarrje, që përmbajnë ilaçe; pika për sy; 

pastrues (gargarë) për qëllime mjekësore; lozenges – tableta për dhimbje të fytit;.   

 

 

 

(111)  23968 

(151)  04/12/2018 

(181)  10/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1386 

(300)  87/443,698  10/05/2017  US 

(732)  The Gillette Company LLC One 

Gillette Park Boston Massachusetts 02127 

United States of America, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  AQUA-GRIP   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Makina rroje dhe brisqe për rroje;dispenzuesit, kasetat, mbajtësit, dhe fishekët, të 

gjitha të dizajnuara në mënyrë specifike për dhe që përmbajnë brisqe për rroje;pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   
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(111)  24029 

(151)  18/12/2018 

(181)  10/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1387 

(591)  vjollce 

(732)  Aigars Kesenfelds ”MONEGO” 

Sh.p.k. Rr. “Nazmi Gafuri”, kati 3, nr.31, 

Prishtinë, KS 

(740)  Egzon Halili - Monego SHPK 

Rr.Nazim Gafurri, nr.31, kati 3, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Përgatitje 

rrogash; Llogarimbajtje   

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme; Hua 

[financiare]; Hua me pagesë me këste; Hua përkundrejt sigurimit; Kryerje e veprimeve 

bankare nga shtëpia; Financim blerjesh me kredi; Analiza financiare -); Menaxhim 

financiar; Shërbime financuese   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga 

ana mekanike dhe ajo e programeve; Këshillim arkitekturor   

 

 

 

(111)  23952 

(151)  03/12/2018 

(181)  10/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1390 

(732)  EA LOGISTICS SHPK Rruga e 

Kavajës, Pallati 141/7, Tiranë, Albania, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  DS 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare,cigarilo,puro;duhan;produkte duhani,cakmake;shkrepse;artikuj 

duhanpirësish;filtra cigaresh;llulla;burnot;duhan qe pertypet;kuti cigaresh dhe/ose 

purosh;pipa per mbajtjen e cigareve    

 

 

 

(111)  23989 

(151)  11/12/2018 

(181)  10/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1391 

(591)  Ngjyra kremi, ngjyre kafe, e kalter, e 

bardhe e zeze. 

(540)   
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(732)  FABRIKA DEČJE HRANE D.O.O. 

Maršala Tita 206, Dobanovci, Beograd - 

Surčin RS, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Prodhime farmaceutike, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqim për bebe; përzierje të qumështit pluhur  për bebe; formula ushqyese për 

bebe; ushqim për bebe; enzime qumështi për qëllime farmaceutike; qumësht pluhur për 

fëmij; ujë mineral për përdorim mjeksor; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje 

dhe bebe.    

29   Mish, peshk, shpendë, gjahu, vezë, prodhime mishi, reçel, zhele; qumësht, prodhime 

qumështi, qumësht pluhur dhe lakto-proteinë si prodhime ushqimore; supë; mish i 

konzervuar dhe në kanaqe, salsiçe, peshk,  shpendë, gjah, perime, pemë; vajra dhe yndyra 

ushqimore; preparate proteinash për ushqim të njerzve të fituara nga prodhime bimësh dhe 

shtazësh; ushqime të gatshme me bazë mishi, shpendësh, gjahu, peshku, pemëve, perimeve, 

vezëve, prodhimeve të qumështit, bizeleve, thjerzave dhe groshës, patates, salatës; të gjitha 

prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe   

30   Preparate nga drithrat (pos ushqimit për kafshë), usqime të përgatitura ose gjysëm të 

përgatituratë cilat në bazë përbëhen nga preparate drithrash, orizi dhe/ose brumërat; 

ushqime të ëmbla dhe deserte të cilat kryesisht përbëhen nga sheqeri, kakao, çokollata 

dhe/ose nishestja, me qumësht dhe fruta; musli (muesli) dhe ëmbëlsira, kryesisht nga 

drithrat, pemët, arat dhe/ose sheqeri; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe 

bebe.    

32   Pije jo alkoolike, posaçërisht lëngje frutash dhe perimesh, nektare, pije të cilat 

përmbajnë lëngje frutash, shurupe frutash dhe preparate tjera futash për prodhimin e pijeve 

jo alkoolike; pluhur dhe granula (kokra) për ushqim njerzish, posaqërisht për përgatitjen e 

pijeve jo alkoolike; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe   

 

 

 

(111)  24201 

(151)  15/01/2019 

(181)  10/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1395 

(732)  Kansai Paint Co., Ltd a Japanese body 

corporate of 33-1, Kanzaki-cho, Amagasaki, 

Hyogo, JAPAN, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  Nena 

(540)  KANSAI PAINT 
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Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina Republic of 

Kosovo 

 
 

(511) 2    “Ngjyra, zmalt, llak; pigmente dhe tretë të ngjyrave”.   

 

 

 

(111)  24220 

(151)  16/01/2019 

(181)  14/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1399 

(300)  2017-464;  15/06/2017  LI 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

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

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

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

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

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

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

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

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

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 
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aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

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

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

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

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

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

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

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

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

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

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

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

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

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

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, pajisje elektronike 

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

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

ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona 

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

syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë të telefonave 

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

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

mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, audio e 

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

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

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

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

vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve kompjuterik, softuerëve, pajisje periferike, dhe 

lojrave kompjuterike dhe video; shërbimet e konsulencës për harduerë dhe softuerë 

kompjuterik; programim të kompjuterëve; dizajnimi i databazave kompjuterike; ruajtja 
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elektronike e të dhënave; shërbimet informatike kloud (cloud); dhënja me qira e harduerëve 

kompjuterik, softuerëve, dhe pajisjeve periferike; ofrimi i softuerëve online jo të 

shkarkueshëm; shërbimet e konsulencës për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të 

të dhënave dhe aplikacioneve; shërbimet e sigurisë kompjuterike dhe sigurisë të të dhënave; 

shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimi i harduerëve apo softuerëve kompjuterik 

online; mirëmbajtja, riparimi dhe azhurnimi i harduerëve kompjuterik, softuerëve, pajisjeve 

periferike dhe aplikacioneve; shërbimet e mbështetjes teknike, diagnostifikimi dhe 

rregullimi (troubleshooting) e problemeve të harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, dhe 

shërbimet e ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit të uebfaqeve, dizajnimit dhe 

mirëmbajtjes; shërbimet e hostimit të uebfaqes; ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e 

të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve tjera elektronike të komunikimit; krijimi i 

indekseve të informacionit online, faqeve dhe burimeve të tjera të pranishme në internet 

dhe rrjete tjera elektronike të komunikimit; shërbimet e rrjetizimit social online; ofrimi i 

uebfaqeve për rrjetizim social; shërbimet e kartografisë dhe hartave; shërbimet shkencore 

dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; shërbimet e analizave industriale dhe 

hulumtuese; shërbimet informuese, këshilluese dhe konsulencës në lidhje me të gjitha të 

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

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

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

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

përforcimin ose riprodhimin e zërit, fotografisë, informatave ose të dhënave të dekoduara; 

aparate dhe instrumente kontrollit elektrik, testimit (përpos testimit in-vivo), sinjalizimit, 

kontrollimit (mbikqyrjes) dhe mësimdhënies; aparate dhe instrumente optike dhe elektro-

optike; serverë komunikimi; serverë kompjuteri; harduer operativ VPN [rrjet privat virtual]; 

harduer operativ WAN [rrjet i zonës së gjerë]; harduer operativ të LAN [rrjet i zonës 

lokale]; harduer kompjuteri; harduer rrjeti kompjuterik; harduer kompjuterik për ofrimin e 

qasjes së sigurtë nga distanca në rrjete kompjuteri dhe të telekomunikimit; harduer 

etherneti; aparate, instrumente dhe pajisje për përpunimin e imazheve; kamera; aparate, 

instrumente dhe pajisje fotografike; video projektorë; projektorë multimedial; skanerë dhe 

lexues të barkodeve; aparate dhe instrumente radio dhe televizive; transmetues dhe pranues 

të emetimit të telekomunikimit, radios dhe televizionit; aparate për qasje në emetim apo 
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programe të transmetuara; holograme; kompjuterë; pajisje periferike për kompjuterë; qarqe 

të programuara elektronike për bartjen e të dhënave; disqe, shiritë dhe tela që shërbejnë si 

bartës magnetike të të dhënave; tabela të printuara të qarqeve; kartela magnetike të zbrazëta 

dhe të para-incizuara; kartela të të dhënave; kartela të memories; kartela të mençura; kartela 

që përmbajnë mikroprocesorë; kartela të qarqeve të integruara; kartela për identifikim 

elektronik; kartela telefoni; kartela krediti për telefona; kredit kartela; kartela debiti; kartela 

për lojë elektronike të dizejnuara për përdorim me telefona; CD ROM; bartës magnetik, 

dixhital dhe optik të të dhënave; media (të zbrazëta dhe para-incizuara) për ruajtjen dhe 

incizimin e të dhënave magnetike, dixhitale dhe optike; CD të para-incizuara; USB fllesh 

drajve; pajisje për interpretimin e dosjeve muzikore të shkarkueshme; pllejerë (riprodhues) 

portativ të medias; transmetues dhe pranues satelitor; satelita të telekomunikimit dhe 

transmetimit; sinjalizues radio telefonik dhe shtylla telefonike; tela dhe kabllo elektrike; 

kabllo optike; kabllo fibro-optike; tela rezistues; elektroda; sisteme dhe instalime 

telekomunikimi; terminale për rrjete telefonike; panele telefonike; aparate për procesimin, 

ruajtjen dhe konvertimin e inputit të sinjalit telekomunikues; pajisje telefonike; pajisje për 

telefona fiks, të transportueshëm, mobil, që operohen pa duar apo që aktivizohen me anë të 

zërit; terminale multimediale; terminale ndëevepruese për shfaqjen dhe porositjen e 

mallrave dhe shërbimeve; terminale të sigurta për transaksione elektronike duke përfshirë 

pagesa elektronike; aparate për procesimin e pagesave elektronike; aparate dhe instrumente 

për pejgjing, radio pejgjing dhe radio-telefonike; telefona, telefona mobil dhe pajisje 

telefonike; makina faksi; asistentë personal dixhital (PDA); fletore elektronike shënimesh; 

feltore elektronike; tabletë elektronikë; njësi portative elektronike për pranim pa tela, ruajtje 

dhe/apo transmetim të porosive me të dhëna dhe pagesave elektronike; pajisje mobile 

elektronike që i mundësojnë përdoruesve të përcjellin apo menaxhojnë informatat 

personale; aparate, instrumente dhe sisteme të navigimit satelitor; aksesorë për telefona dhe 

pajisje telefonike; adapterë për përdorim me telefona; mbushës të baterive për përdorim me 

telefon; njësi tavoline ose të integruara në automjete që inkorporojnë një zmadhues për të 

mundësuar receptorin telefonik të përdoret pa duar; mbajtëse për receptorë telefonik në 

veturë; kufje; pajisje për operim pa duar për pajisje telefonike dhe pajisje tjera mobile 

elektronike; çanta dhe këllëfe posaçërisht të përshtatura për mbajtjen apo bartjen e 

telefonave portativ dhe pajisjeve telefonike si dhe aksesorëve; rripa për telefona celularë; 

organizues personal të kompjuterizuar; antena; bateri; mikro procesorë; tastatura; modeme; 

kalkulatorë; ekrane; sisteme elektronike të pozicionimit global; aparate dhe instrumente 

elektronike të nagivacionit, të përcjelljes dhe pozicionimit; aparate dhe instrumente 

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

aparate dhe pajisje audio-vizuale; aksesorë elektrik dhe elektronik dhe pajisje periferike të 

dizajnuara dhe adaptuara për përdorim me kompjuterë dhe aparate audio-vizuele; koka për 

lojëra kompjuterike; pjesë dhe pajisje për të gjithë artikujt e lartpërmendur; programe 

kompjuterike; softuer kompjuterik; softuer operativ VPN [rrjet privat virtual]; softuer 

operativ WAN [rrjet i zonës së gjerë]; softuer operativ LAN [rrjet i zonës lokale]; softuer 

operativ për USB; softuerë kompjuterik të furnizuar nga interneti; sofuter kompjuterik për 

sinkronizimin e të dhënave mes kompjuterëve, procesorëve, incizuesve, monitorëve dhe 

pajisjeve elektronike si dhe kompjuterëve bartës; softuer për procese kompjuterike në re; 

programe për sistemet operative të rrjetit; programe për sistemet operative kompjuterike; 

softuer kompjuterik për ofrimin ofrimin e qasjes së sigurtë në rrjete kompjuterike dhe të 

komunikimit; softuer të sigurisë kompjuterike; softuer të murrit të zjarrtë (muri mbrojtës) 
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kompjuterik; softuer për ofrimin e sigurisë së postës elektronike; zile të shkarkueshme për 

telefona mobil; publikime elektronike (të shkarkueshme) që ofrohen online prej bazave 

kompjuterike të të dhënave ose interneti; softuerë kompjuterik dhe aparate telekomunikimi 

(përfshirë modemët) për të mundësuar lidhjen në bazat e të dhënave, rrjetet e zonave lokale 

dhe interneti; softuer kompjuterik për të mundësuar telekonferencat, videokonferencat dhe 

shërbimet videofonike; softuerë kompjuterik për të mundësuar kërkimin dhe gjetjen e të 

dhënave; softuer kompjuterik për qasje në baza të të dhënave, shërbime të telekomunikimit, 

rrjetet kompjuterike dhe tabelat e buletineve elektronike; softuer për lojëra kompjuterike; 

programe ndërvepruese multimediale për lojëra kompjuterike; softuer për lojëra të realitetit 

virtual; dosje të shkarkueshme të muzikës; fotografi, piktura, grafikë, dosje të imazheve, 

dosje të zërit, filma, video klipe dhe programe audio-vizuele (të shkarkueshme) që ofrohen 

online apo nga databazat kompjuterike apo interneti ose uebfaqet e internetit; softuer 

kompjuterik për përdorim në monitorimin nga distanca; softuer për nagivim me GPS; ora të 

mençura; pajisje telefonike mobile që mund të vishen; kompjuterë që mund të vishen; 

transmetues dhe pranues që mund të vishen dhe elektronik të të dhënave; byzylykë që 

komunikojnë të dhëna me asistentë dixhital personal, telefona të mençur, tabletë, PC, PDA 

dhe kompjuterë personal përmes uebfaqeve të internetit dhe rrjeteve tjera kompjuterike dhe 

të komunikimit elektronik; telefona dhe telefona të mençur në formë të orës së dorës; 

telefona dhe telefona të mençur në formë të byzylykëve; telefona dhe telefona të mençur në 

formë të varësve të qafes, gjerdanëve, unazave, vathëve dhe/apo artikujve tjerë të 

bizhuterisë; kompjuterë në formë të orës së dorës; kompjuterë në formë të byzylykëve; 

kompjuterë në formë të varësve të qafes, gjerdanëve, unazave, vathëve dhe/apo artikujve 

tjerë të bizhuterisë; pajisje monitoruese personale të fitnesit në formë të varësve të qafes, 

gjerdanëve, unazave, vathëve dhe/apo artikujve tjerë të bizhuterisë; robotë (përpos për 

gatim apo produkte të kuzhinës) për përdorim personal, edukativ apo argëtim; pajisje për 

kontrollim nga distanca të robotëve; softuer për kontrollin dhe drejtimin e robotëve; pjesë 

dhe pajisje për të gjithë artikujt e lartpërmendur.“   

36   “Shërbime financiare; shërbime të bankave; sigurime; punë financiare; punë monetare; 

sigurim dhe financim të aparateve, sistemeve dhe instalimeve të telekomunikimit; ofrime të 

objekteve dhe shërbimeve të kredit kartelave; ofrime të shërbimeve për transferimin e 

fondeve elektronike dhe objekteve për transaksione online; procesime të pagesave për 

blerjen e mallrave dhe shërbimeve përmes një rrjeti të komunikimit elektronik; shërbime të 

pagesave të automatizuara; punë bankare elektronike përmes një rrjeti global kompjuterik 

(veprime bankare të internetit); procesim elektronik të pagesave përmes një rrjeti global 

kompjuterik; transferim elektronik të fondeve përmes rrjeteve të telekomunikimit; shërbime 

të pagesave që ofrohen përmes aparateve dhe pajisjeve të telekomunikimit pa tela; shërbime 

të garancisë së urdhër-pagesave me para; shërbime të procesimit të pagesave; transfer të 

parasë elektronike; shërbime të pagesave pa kontakt; shërbime të menaxhimit të 

investimeve dhe fondeve; administrime të fondeve dhe investimeve; shërbime financiare të 

kompjuterizuara; ofrime të shërbimeve të vlerësimeve online; punë të patundshmërive; 

menaxhim të pronës së patundshme si dhe informata dhe këshilla lidhur me ato; ofrime të 

informatave financiare; kuotime të tregut të bursës; shërbime të informatave për bursa dhe 

aksione; ndërmjetësime lidhur me bursat dhe aksionet; veprimtari për grumbullimin e 

fondeve; grumbullime bamirësie, organizime të grumbullimeve dhe organizime të 

veprimtarive për grumbullimin e fondeve; sponsorizim financiar; informata dhe shërbime 

lidhur me sigurimin, punët financiare, punët monetare, veprimet bankare në shtëpi dhe 
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internet, informatat lidhur me bursat dhe aksionet, ndërmjetësimin e bursave dhe aksioneve, 

që ofrohen online nga një bazë kompjuterike e të dhënave apo interneti; ndërmjetësim për 

energji; lëshime të dëftesave; shërbime këshilluese, informuese dhe konsulence lidhur me 

gjitha të përmendurat.”   

38   Shërbime të telekomunikimit; shërbime të komunikimit; shërbime të telefonave, 

telefonave mobil, faksimilit, teleksit, grumbullimit dhe transmetimit të porosive, radio-

pegjimit, devijimit të thirrjeve, sekretarive telefonike, kërkime të dhënave në numërator dhe 

të postës elektronike; transmetim, dërgim dhe pranim të zërit, të dhënave, imazheve, 

muzikës dhe informatave; shërbime të dërgimit të porosive elektronike; shërbime të 

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

transfer të të dhënave përmes telekomunikimit; transmetim të dosjeve dixhitale; shërbime të 

komunikimit satelitor; shërbime të emetimit; emetim ose transmetim të radio programeve 

dhe atyre televizive, filmave dhe lojrave ndërvepruese; videotekste, teletekst dhe shërbime 

për shiqimin e të dhënave; emetim, transmetim dhe dërgesa të përmbajtjes multimediale 

dhe lojra elektronike përmes rrjeteve të komunikimit elektronik; shërbime të video 

porosive; shërbime të video konferencave; shërbime video-telefonike; telekomunikim të 

informatave (duke përfshirë uebfaqet), programet kompjuterike dhe çfarëdo të dhëna tjera; 

dhënie me qira të kohës për qasje në një server të bazave të të dhënave; ofrime të lidhjeve të 

telekomunikimit për lidhje direkte telefonike dhe të qendrave të thirrjes; shërbime të 

komunikimit telefonik qe ofrohen për lidhje direkte dhe qendra të thirrjeve; ofrim i qasjes 

për përdorues në internet; ofrime të lidhjeve të telekomunikimit apo lidhje për në internet 

apo baza të të dhënave; ofrime të qasjes në internet për përdorues (ofrues të shërbimeve); 

ofrim dhe drejtim të konferencave elektronike, grupeve të diskutimit dhe dhomave të 

diskutimeve; sigurimi i qasjes në uebfaqet e muzikës digjitale në internet; sigurimi i qasjes 

në uebfaqet me MP3 në internet; dërgimi i muzikës digjitale përmes telekomunikimit; 

sigurime të qasjes në infrastrukturat dhe rrjetet e telekomunikimit për operatorët tjerë dhe 

palët e treta; shërbime të qasjes në telekomunikime; transmetim porosive dhe imazheve të 

mundësuar nga kompjuterët; komunikime përmes kompjuterëve; transmetim dhe 

shpërndarje të të dhënave apo imazheve audio-vizuele përmes rrjetit global kompjuterik 

apo internetit; sigurime të qasjes në internet në baza të përkohshme për palët e treta; ofrime 

të transmetimit elektronik të të dhënave të pagesave elektronike përmes një rrjeti 

kompjuterik global; shërbime të agjencive të lajmeve; transmetime të lajmeve dhe 

informatave mbi gjendjen aktuale; marrje me qira, dhënie me qira apo huazim të aparateve, 

instrumenteve, instalimeve apo komponenteve për përdorim në ofrimin e shërbimeve të 

përmendura më lartë; ofrime të qasjes në një rrjet online elektronik për gjetjen e 

informatave; dhënie me qira të kohës së qasjes në buletine kompjuterike dhe tabela të 

porosive dhe në rrjete kompjuterike; shërbime të ofruesve të shërbimeve të internetit (ISP); 

shërbime të këshillimit, informimit dhe konsulencës lidhur me gjitha të përmendurat.”   

42   “ Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime dhe dizajn lidhur me to; 

shërbime të laboratorëve të hulumtimit; menaxhim të projekteve të hulumtimit, dizajnimit 

dhe zhvillimit; hulumtim, dizajnim dhe zhvillim të produkteve; hulumtime teknike; 

shërbime të hulumtimit, dizajnimit dhe zhvillimit lidhur me kompjuterët, programet 

kompjuterike, sistemet kompjuterike, zgjidhjeve të aplikacioneve të softuerit kompjuterik, 

lojrave kompjuterike, softuerit të realitetit virtual, sistemeve të procesimit të të dhënave, 

shërbimeve të komunikimit, zgjidhjeve të komunikimit, aplikacioneve të komunikimit, 

ndërfaqeve të rrjeteve dhe sistemeve të komunikimit dhe ofrime të konsulencës teknike, 
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informatave dhe këshillave lidhur me këto që u përmenden; dizajnim dhe zhvillim të 

softuerit operativ për rrjetet dhe serverët kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të softuerit 

operativ për rrjete të punëve kompjuterike në re; dizajnim teknik dhe planifikim të rrjeteve 

të telekomunikimit; dizajnim dhe zhvillim të programeve të sigurisë së internetit; dizajnim 

dhe zhvillim të sistemeve të sigurisë të dhënave elektronike; testime teknike; testime 

industriale; përgatitje të raporteve dhe studimeve teknike; shërbime kompjuteri; shërbime të 

punëve kompjuterike në re; përditësim dhe dizajnim të harduerit kompjuterik; mirëmbajtje, 

përditësim dhe dizajnim të firmuerit kompjuterik, softuerit kompjuterik dhe programeve 

kompjuterike; shërbime të programimeve kompjuterik; përgatitje dhe ofrime të informatave 

në lidhje me kompjuterët dhe hapësirat e rrjeteve kompjuterike; shërbime të këshillave 

teknike dhe konsulencës në fushën e teknologjisë informative dhe telekomunikimeve; 

konsulencë në fushën e rrjeteve dhe shërbimeve të punëve kompjuterike në re; konsulencë 

teknike lidhur me zbatimin dhe përdorimin e softuerit kompjuterik; shërbime të 

konsulencës dhe informatave në fushën e integrimit të sistemeve kompjuterike, 

teknologjinë informative, arkitekturën dhe infrastrukturën e teknologjisë informative; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; dizajnim dhe zhvillim të sistemeve kompjuterike dhe 

të sistemeve dhe pajisjeve të telekomunikimit; shërbime të menaxhimit kompjuterik; 

shërbime të përkrahjes operative për rrjetet kompjuterike, rrjetet e telekomunikimit dhe 

rrjetet e transmetimit të të dhënave; shërbime kompjuterike online; shërbime programuese 

që ofrohen online; programime të programeve të sigurisë së internetit; dhënie me qira të 

kompjuterëve; dizajnim, skicim dhe përpilim me porosi, të gjitha për krijimin e uebfaqeve 

në internet; shërbime të krijimit të imazheve virtual dhe ndërvepruese; krijim, funksionim 

dhe mirëmbajtje të bazave të të dhënave, intraneteve dhe ueb sajteve; krijim, funksionim 

dhe mirëmbajtje të uebsajteve për tjerët; mirëmbajtje të bazave të të dhënave, ditarëve të 

rrjetit, portaleve të rrjetit; mirëmbajtje të platformave në internet; mbajtje të aplikacioneve 

të softuereve kompjuterike për tjerët; mbajtje (hosting) të hapësirës së memories në 

internet; mbajtje dhe dhënie me qira të hapësirës së memories për uebsajte; mbajtje të 

platformave e-tregtisë në internet; mbajtje të aplikacioneve multimediale dhe ndërvepruese; 

mbajtje të softuerit për përdorim në menaxhimin e bibliotekave; mbajtje të hapësirave 

online për zhvillimin e diskutimeve ndërvepruese; mbajtje të ueb hapësirave online për 

tjerët; mbajtje të të dhënave, dosjeve, aplikacioneve dhe informatave të kompjuterizuara; 

hosting të serverëve; instalim dhe mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; ofrime të 

përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve online, veglave të softuerit dhe softuerit operativ 

online të pa-shkarkueshëm për rrjeteve kompjuterike dhe serverë; dhënie me qira të 

softuerit operativ për qasjen dhe përdorimin e rrjeteve të punëve kompjuterike në re; dhënie 

me qira softuerit operativ për rrjete dhe serverë kompjuterik; dhënie me qira të ueb 

serverëve; dhënie me qira të softuerit për lojra kompjuterike; ofrime të përdorimit të 

përkohshëm të softuerit operativ online të pa-shkarkueshëm për qasje dhe përdorim të rrjetit 

të punëve kompjuterike në re; ofrime të përkohshme të përdorimit të programeve të sigurisë 

së internetit; dhënie me qira të hapësirës së memories në serverë për mbajtjen e tabelave të 

buletineve elektronike; krijime, drejtime dhe mirmëbajtje të uebsajteve, uebfaqeve dhe 

portaleve për shënimin e tekstit, imazheve dhe muzikës së ofruar ose përmes kompjuterëve 

ose telefonave mobil; ofrime të informatave dhe shërbimeve këshilluese online lidhur me 

shërbimet e përmendura dhe atë nga një bazë e të dhënave kompjuterike apo përmes 

internetit; monitorim te sistemeve kompjuterike përmes qasjes nga distanca; shërbime të 

sigurisë së kompjuterëve për mbrojtje nga qasjet e rrjeteve ilegale; menaxhime të 
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projekteve të TI-së; konfigurim të rrjeteve kompjuterike duke përdorur softuer; shërbime të 

integrimeve të sistemeve kompjuterike; menaxhime të projekteve kompjuterike në fushën e 

përpunimit elektronik të të dhënave (EDP); administrim të serverëve; parashikime të motit; 

shërbime të informatave mbi motin; shërbime të dizajnit të brendshëm; shërbime të ruajtjes 

së të dhënave; drejtime dhe ofrime të shërbimeve të makinave të kërkimit; shërbime të 

informatave dhe këshilluese lidhur me gjitha shërbimet e përmendura më lartë.” 

   

 

 

(111)  23994 

(151)  12/12/2018 

(181)  14/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1401 

(300)  87/517,378  06/06/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  UNODEXTRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina.   

 

 

 

(111)  24056 

(151)  19/12/2018 

(181)  14/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1402 

(591)  E kuqe , e hirit 

(732)  INFIGO IS D.O.O Matijas Korvina 6, 

Samobor, Republika e Kroacisë, HR 

(740)  Korab Rexhepi Invicta LLC Nëna 

Terezë 30 D, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Makina llogaritëse, pajijse për përpunimin e të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik   

35   menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime të zyres,   

39   Transport, aranzhime të udhëtimeve,   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike.   
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(111)  24055 

(151)  19/12/2018 

(181)  15/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1407 

(300)  016724544  15/05/2017  ES 

(732)  Froneri International Limited 

Richmond House, Leeming Bar, orthallerton, 

North Yorkshire DL7 9UL, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  NUII 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Produkte akulloresh, akullore, akullore nga uji, lëpirse të akullta, ëmbëlsira të 

ngrira, jogurte të ngrira, kone për akullore, vafer për akullore.   

 

 

 

(111)  24223 

(151)  16/01/2019 

(181)  15/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1408 

(732)  PROTEIN SCIENCES 

CORPORATION  1000 Research Parkway 

MERIDEN, CT 06450 USA, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  FLUBLOK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, si vaksina kundër gripit”.   

 

 

 

(111)  24217 

(151)  16/01/2019 

(181)  15/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1409 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  ÇDO DITË KA SHIJE MË TË 

MIRË ME CHIPSY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime të lehta me bazë nga patatet”.   
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(111)  23991 

(151)  11/12/2018 

(181)  15/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1410 

(300)  87/517,381  06/07/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  TALAMAZEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina. 

   

 

 

(111)  24248 

(151)  24/01/2019 

(181)  16/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1413 

(732)  Worldwide Franchise Systems, Inc. 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 

US 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)  FOUR POINTS 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Shërbimet e pasurive të patundshme, në veçanti, brokerim i pasurisë së 

patundshme, blerja e pasurisë së patundshme, ndarja e kapitalit të pasurisë së patundshme, 

në veçanti, menaxhimi dhe rregullimi e pronësisë së pasurive të patundshme, objekteve ne 

bashkëpronësi, apartamenteve; investimet e pasurive të patundshme, menaxhimi i pasurive 

të patundshme, pasurive të patundshme; ndarja e kohës dhe lizingut të pasurive të 

patundshme dhe pronës së paluajtshme, duke përfshirë objektet ne bashkëpronësi dhe 

apartamentet   

43   Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i  përkohshëm.   

 

 

(111)  24249 

(151)  24/01/2019 

(181)  16/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1414 

(540)   
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(591)  E bardhe e zeze  

(732)  Worldwide Franchise Systems, Inc. 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 

USA, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Shërbimet e pasurive të patundshme, në veçanti, brokerim i pasurisë së 

patundshme, blerja e pasurisë së patundshme, ndarja e kapitalit të pasurisë së patundshme, 

në veçanti, menaxhimi dhe rregullimi e pronësisë së pasurive të patundshme, objekteve ne 

bashkëpronësi, apartamenteve; investimet e pasurive të patundshme, menaxhimi i pasurive 

të patundshme, pasurive të patundshme; ndarja e kohës dhe lizingut të pasurive të 

patundshme dhe pronës së paluajtshme, duke përfshirë objektet ne bashkëpronësi dhe 

apartamentet   

43   Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i  përkohshëm.   

 

 

 

(111)  24245 

(151)  23/01/2019 

(181)  16/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1415 

(591)  E kuqe, e gjelbert e lehte, e kalter, e 

kalter e leht  

(732)  Worldwide Franchise Systems, Inc. 

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, 

US 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Shërbimet e pasurive të patundshme, në veçanti, brokerim i pasurisë së 

patundshme, blerja e pasurisë së patundshme, ndarja e kapitalit të pasurisë së patundshme, 

në veçanti, menaxhimi dhe rregullimi e pronësisë së pasurive të patundshme, objekteve ne 

bashkëpronësi, apartamenteve; investimet e pasurive të patundshme, menaxhimi i pasurive 

të patundshme, pasurive të patundshme; ndarja e kohës dhe lizingut të pasurive të 

patundshme dhe pronës së paluajtshme, duke përfshirë objektet ne bashkëpronësi dhe 
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apartamentet 

 

   

43   Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i  përkohshëm.   

 

 
 

(111)  24247 

(151)  24/01/2019 

(181)  16/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1416 

(591)  e kuqe, e zeze, e verdhe, e bardhe 

(732)  VIKTORIJA BREND dooel Bul. 

Goce Delcev br.7/DTC Mavrovka C-kat 

3/14, 1000 Skopje, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaji   

35   Shërbimet e eksportit -importit dhe shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë të  çajit. 

   

 

 

(111)  24216 

(151)  16/01/2019 

(181)  17/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1417 

(732)  Edgewell Personal Care Brands, LLC 

6 Research Drive, Shelton, Connecticut 

06484, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  FREE YOUR SKIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Kozmetikë për rruajtje dhe përbërës toaleti për rruajtje, preparate për rruajtje 

duke përfshirë këtu balsam rroje, kremëra për rruajtje, shkumë për rruajtje, xhel për rruajtje, 

musë (shkumë) për rruajtje, sapunë për rruajtje, përveq losioneve”.    

8   “Brisqe dhe brisk për rruajtje”.    
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(111)  24064 

(151)  19/12/2018 

(181)  17/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1418 

(732)  LEDVANCE GmbH Parkring 29 – 33 

85748 Garching bei München Deutschland, 

DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  LINEARLED FLAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jetë-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për sinjalizim; instrumente dhe 

aparatura elektrike dhe elektronike; instrumente dhe aparatura për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose  kontrollin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e te dhënave, zërit ose imazheve; mjete për 

shfaqjen e sllajdeve (beamer); projektor për foto; mbartës magnetik të të dhënave; diodë – 

mjet për emetimin e dritës (LED) dhe diodë me rreze lazer (po ashtu LED-e organike dhe 

diodë me rreze lazer; njësi matëse për llampat LED, po ashtu për qellime sinjalizimi; 

tregues me përdorimin e teknologjisë LED; pajisje për procesimin e të dhënave dhe 

kompjuter; pajisje dhe aparatura elektrike dhe elektronike për funksionimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e pajisjeve ndriçuese; pajisjet dhe aparatet elektrike dhe elektronike për 

funksionimin, rregullimin dhe kontrollin e ndriçuesve dhe llambave; pajisjet dhe aparatet 

elektrike dhe elektronike për funksionimin dhe rregullimin e sistemeve të kontrollit 

qendrore të ndërtesës; pajisje dhe aparate elektrike dhe elektronike për funksionimin, 

rregullimin dhe kontrollin e instalimeve të ndërtimit, njesitë matese-modulet e ndërlidhjes 

për aparatet dhe pajisjet e lartpërmendura; përçues të lehtë; bashkues optik; sensor; pengesa 

të lehta; perçues elektirk; drejtues; transformues; çakëll elektronike; transformatorë 

miniature; spirale për ndaljen e frekuencave; ndërprerës elektirk; elementët e kontaktit duke 

përfshirë prize, ndërprerës, mbështjellës, komutatorët, ndarësit elektrikë [çelës drite]; 

programet kompjuterike dhe softueret te të gjitha llojeve (të përfshira në këtë klasë); 

aplikacione softuerike [apps] për pajisje elektrike, elektroinike dhe te komunikimit; 

aplikacionet softuerike për funksionimin, rregullimin dhe kontrollin e objekteve të 

ndriçimit, aplikacionet softuerike për funksionimin, rregullimin dhe kontrollin e ndriçuesve 

dhe llambave; aplikacionet softuerike për funksionimin dhe rregullimin e sistemeve të 

kontrollit qendrore të ndërtesës; aplikacionet softuerike për funksionimin, rregullimin dhe 

kontrollin e instalimeve të ndërtimit; pjesë të të gjitha mallrave të lartpërmendura të 

përfshira në këtë klasë.   

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

furnizim me uje, dhe qellime sanitare; Aparatura ndriçimi, sidomos llampat dhe njesitë e 

llampave; aparatet e ndriçimit dhe sistemet ndriçuese të përbëra prej tyre, sidomos në bazë 

të diodave të emetimit të dritës (LED), gjithashtu LED organike; Llambat LED dhe LED- 

njësite e llampave (të përfshira në këtë klasë); Llambat e ndriçimit me bazë LED si dhe 

aparatet dhe sistemet ndriçuese të përbëra prej tyre; njësitë-modulet e ndriçimit, gjegjësisht 

njësite-modulet e bazuara në LED (gjithashtu bazuar në LED organik) me funksione të 

lehta dhe aplikim të lehtë ; pjesë të të gjitha mallrave të lartpërmendura të përfshira në 
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klasën 11. 

   

 

 

(111)  24059 

(151)  19/12/2018 

(181)  17/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1419 

(732)  Alberto-Culver International, Inc. 700 

Sylvan Avenue, Englewood Cliffs NJ 07632  

United States of America, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  TRESEMME 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunet; perfumeritë; vajrat esenciale; deodorantët dhe antiperspirantët (kundër 

djersës); produkte e kujdesit të flokëve; ngjyrues të lokëve, ngjyrat e flokëve, kremrat e 

flokëve, preparatee për valezimin e flokëve, shampot, zbutesit e flokëve, spërkatësit e 

flokëve, pluhurat e flokëve; preparatet për rregullimin e flokëve; llak (ngrirës) të flokëve; 

shkumat e flokëve; shkëlqyesit e flokëve; xhel të flokëve; hidratuesit e flokëve; spërkatësit 

e flokëve; trajtimet për ruajtjen e flokëve; trajtimet e tharjes së flokëve; vajrat e flokëve; 

tonik të flokëve; kremrat e flokëve; preparatet për/ose vask dhe dush; preparatet e kujdesit 

personal-tualete për qëllime jo mjeksore; preparatet për kujdesin e lekurës, kozmetikë   

 

 

(111)  24225 

(151)  16/01/2019 

(181)  17/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1420 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 Switzerland, 

CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 
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ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse. 

   

 

 

(111)  23977 

(151)  06/12/2018 

(181)  17/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1421 

(591)  E Verdhe, kafe e erret 

(732)  "AROMA" SH.P.K  Magjistralja 

Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 38101, KS 

(740)  AROMA" SH.P.K  Magjistralja 

Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 38101   

Prishtinë, RKS 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell gruri, miell misri, miell soje, miell thekre,  miell elbi, miell tërshëre 

miell - produkte mulliri, bukë, ëmbëlsira, tharm, pluhur për pjekje.   

35   Shpallje, udhëheqje të punëve, administrim biznesi, punë në zyrë.   

 

 

 

(111)  23978 

(151)  06/12/2018 

(181)  17/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1422 

(591)  e verdhe, kafe e erret, hiri 

(732)  "AROMA" SH.P.K  Magjistralja 

Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 38101   

Prishtinë, KS 

(740)  "AROMA" SH.P.K  Magjistralja 

Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 38101  

Prishtinë, KS 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell gruri, miell misri, miell soje, miell thekre,  miell elbi, miell tërshëre 

miell - produkte mulliri, bukë, ëmbëlsira, tharm, pluhur për pjekje.   

35   Shpallje, udhëheqje të punëve, administrim biznesi, punë në zyrë.   
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(111)  24224 

(151)  16/01/2019 

(181)  20/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1423 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  CHiPSY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqime të lehta me bazë nga patatet”.   

 

 

 

(111)  24439 

(151)  13/02/2019 

(181)  20/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1424 

(732)  A.D. RATAR Žarka Zrenjanina 76, 

26000 Pančevo, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; miell dhe 

përgatitje bërë prej drithërave; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull i ngrënshëm; sheqer, mjalt, 

melasë; maja; tharm për gatim; kripë; mustard; uthull, salca (kondimente); erëza; akull   

31   Lëndë të para dhe produkte të papërpunuara buqësore, të akuakulturës, kopshtarisë dhe 

pylltarisë; lëndë të para dhe drithëra dhe farëra të papërpunuara; fruta dhe perime të 

ferskëta, bimë të ferskëta; bimë dhe lule natyrale; zhardhokë, fidanë dhe fara për mbjellje; 

ushqim për kafshë; malt   

39   Transport; paketim dhe magazinim mallrash.   
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(111)  24023 

(151)  18/12/2018 

(181)  23/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1429 

(732)  Guangdong Saiman Investment Co., 

Ltd. Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 

Chenjiaci Avenue, Liwan District, 

Guangzhou, China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shampo; Qumësht për pastrim për qëllime tualeti; Përgatitje të lavanderisë; 

Heqësa ndryshku; Lustruesa këpucësh; Vajra esencialë; Produkte kozmetike; Pasta 

dhëmbësh; Temjan; Përgatitje për parfumim ajri   

9   Këllëfë për laptopë; Kufje; Telefona pa tel; Kabinetë për altorpalantë; Aparate 

fotografikë [fotografi]; Aparatura audivizuale për mësimdhënie; Lupa [optike]; Syze 

kundra-shkëlqimit verbues; Syze; Bateri, elektrike   

11   Llampa;Furra pjekje;Tenxhere gatimi me presion, elektrike;Çajnikë, 

elektrikë;Ngrirësa;Ventilatrë [që kondicionojnë ajrin];Aparatura për kondicionim 

ajri;Aparate  ngrohës, elektrikë;Radiatorë, elektrikë;Çorape, ngrohur në mënyrë elektrike.   

16   Letër; Mbështetëse gotash prej letre për tavolinë; Materiale të shtypur; Makineri vule 

[pajisje zyre]; Artikuj shkrimi; Bojë shkrimi; Stilolapsa me majë me zara; Shirita të gomuar 

[artikuj shkrimi]; Vizore katrore; Materiale për vizatim    

18   Çadra; Imitim lëkure; Këllëfa çelsah; Portofol xhepi; Çanta për psonisje; Bastunë; 

Çanta shpine; Torba për mbartjen e bebeve; Lidhësa lëkure; Këllëfa për karta biznesi.   

21   Enë për kozmetikë; Sete për likerna; Kuti për shpërndarje të letrave të duarve; Krëhëra; 

Furça dhëmbësh; Kunja dhëmbësh; Këllëfë çajnikësh; Doreza për qëllime shtëpiake; 

Kristale [qelqurina]; Pallaska për të vrarë miza.   

25   Veshje; Këpucë; Kapele; Veshje direkt për këmbë dhe kofsha; Doreza [veshje]; 

Shallra; Korse; Kapuçë për dush; Maska për gjumë; Të mbrendshme.   

28   Aparatura për lojra; Kukulla; Lodra; Topa për lojë; Aparatura për formim trupi; Borde 

rrëshqitje; Doreza për lojra; Patina me rrota; Lojra në dërrasë; Pemë Krishtlindje me 

material sintetik   

32   Birra; Kokteile të bazuar në birra; Ekstrakte jo-alkolike frutash; Ujë mineral [pije]; 

Sherbete [pije]; Musht; Pije jo-alkolike; Pije të trasha prej frutash të përzier me qumësht, 

kos ose akull (Smothi); Lëng domateje [pije]; Përgatitje për të bërë ujë mineral.   
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(111)  24019 

(151)  18/12/2018 

(181)  23/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1430 

(732)  Guangdong Saiman Investment Co., 

Ltd. Room 405B, Zibian Building 2, No. 48 

Chenjiaci Avenue, Liwan District, 

Guangzhou, China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Prezantim të mallrave në median e komunikimit, për qëllim të shitjes me pakicë; 

Publicitet; Administrim komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

Shërbime të agjencisë të import-eksportit; Promovim shitjesh për të tjerët; Marketing; 

Ofrim të një tregu shitje në linjë për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; 

Konsulencë në menaxhim personeli; Optimizim të motorit të kërkimit për promovim 

shitjesh; Kërkim për sponsorizim   

 

 

(111)  24080 

(151)  19/12/2018 

(181)  24/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1431 

(732)  Dompe’ farmaceutici S.p.a. Via San 

Martino della Battaglia 12 – 20122 Milano 

Italy, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   OKI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte analgjezike; produkte për uljen e temperaturës (antipiretike); produkte jo 

steroide kundër ndezjeve-pezmatimeve (anti-inflamatore); produkte për ndalimin e 

dhimbjeve; produktet kundër gripit; preparate për lirimin e hundeve.    

 

 

 

(111)  23960 

(151)  03/12/2018 

(181)  24/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1432 

(591)  e kalter, ngjyre kafe, e zeze, e bardhe  

(732)  BETEK BOYA VE KİMYA SANAYI 

ANONİM ŞİRKETİ Gebze Organize Sanayi 

Bӧlgesi Tembelova Alanı 3200 Sok. 

(540)   
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No:3206 Gebze Kocaeli, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra; vernik; llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; 

holues dhe lidhës për ngjyra;  pigmente; mbrojtës për metale; ngjyra këpucësh; ngjyra 

printimi dhe tintë (bojë shkrimi); toner (përfshi kertrixhe me tonerë të mbushur); ngjyrna 

për ushqim, farmaceutik dhe pije. Rrëshira natyrale të pa përpunuara. Metale në formë 

folish dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë   

 

 

 

(111)  23950 

(151)  03/12/2018 

(181)  24/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1433 

(732)  Creaton South-East Europe Kft. 

Cserépgyár utca 1, 8960 LENTI, Hungary, 

HU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CREATON 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale metali për ndërtimtari, në veçanti për çati dhe mbështjellje   

19   Materiale dhe elementë ndërtimi dhe konstruksioni, jo metalik, veçanërisht për çati dhe 

mbështjellje; materiale çatie, jo metalike; materiale për mbështjellje, jo metalike; tjegulla; 

rasa (plaka); fletë të valëzuara (brinjëzuara); veshje për mure anësore; panelë ndërtimi; 

materiale konstruksioni zjarrduruese (refrektare).    

 

 

 

(111)  23959 

(151)  03/12/2018 

(181)  24/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1434 

(732)  Creaton South-East Europe Kft. 

Cserépgyár utca 1, 8960 LENTI, Hungary, 

(540)  BALANCE 
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HU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 19   Materiale dhe elementë ndërtimi dhe konstruksioni, jo metalik, veçanërisht për 

çati dhe mbështjellje; materiale çatie, jo metalike; materiale për mbështjellje, jo metalike; 

tjegulla; rasa (plaka); fletë të valëzuara (brinjëzuara); veshje për mure anësore; panelë 

ndërtimi; materiale konstruksioni zjarrduruese (refrektare).    

 

 

 

(111)  23954 

(151)  03/12/2018 

(181)  24/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1435 

(732)  Creaton South-East Europe Kft. 

Cserépgyár utca 1, 8960 LENTI, HU 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  RAPIDO 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale dhe elementë ndërtimi dhe konstruksioni, jo metalik, veçanërisht për 

çati dhe mbështjellje; materiale çatie, jo metalike; materiale për mbështjellje, jo metalike; 

tjegulla; rasa (plaka); fletë të valëzuara (brinjëzuara); veshje për mure anësore; panelë 

ndërtimi; materiale konstruksioni zjarrduruese (refrektare).  

 

 

 

(111)  23980 

(151)  07/12/2018 

(181)  24/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1436 

(300)  3020170228260  05/09/2017  DE 

(732)  EMD Internationale  

Handelsgesellschaft mbH Hanns-Martin-

Schleyer-Str. 2 77656 Offenburg Germany, 

DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  POWERKING 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim medicinal, ushqim për 

foshnjat, shtesa dietike për njerëzit.   

29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht; 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore   
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30   Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga 

drithërat; bukë; pasta dhe ëmbëlsira; çokollata, akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, 

pluhur për ushqim; krip, mustardë; uthull, salcë (me erëza); erëza, akull   

32   Birra; ujrat minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të përgatitur pije;    

 

 

 

(111)  24233 

(151)  17/01/2019 

(181)  27/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1437 

(300)  EPO 17093964  11/08/2017  ES 

(732)  emoji company GmbH 

Necklenbroicher Strasse 52-54 D-40667 

Meerbusch, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  EMOJOY 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Çanta të përshtatura për laptop; Mbështjellës për laptop; Rrogozë (shtresë 

mbajtëse) për maus; Mbështjellës mbyllës për mjete të zërimit; Dioda lëshuese të dritës 

(LED); Magnete; Filma të vizatuar; USB pajisje elektronike; Syze dielli; Shenja ndriçuese; 

Kufje; Karta të mençura (karta me qark të integruar); Qarqe të printuara; Mjete televizive; 

Magnete dekorative; Kartat magnetike të koduara; Syze 3D; Mbrojtëse e kokës; Helmeta 

mbrojtëse për sporte; Maus (anësore të kompjuterit); Aparat për video lojë; Video kaseta; 

Vrimë përgjuese për dyer (lente zmadhimi); Pajisje portative për muzikë; Mjete për 

riprodhimin e zërit; Aparat i tonerit, i pambushur, për printer dhe fotokopje; audio resiver; 

Telefona; Kalkulatorë (llogaritës) të xhepit; Kompjutera tablet; Mbështjellës për priza 

elektrike; Kokë të kabllove, priza dhe kontakte të tjera prizash (lidhje elektrike); Syze 

sporti; Karta memorizuese për makina të video lojërave; Pajisje memorizuese të 

kompjuterëve; Kapak të lentave; Maska mbrojtëse; Regjistrues fonografik (gramafoni); Orë 

me rërë (kohëmatës); Helmeta për vrapim; Brez shpëtimi; Radio; Gramafon; Mallra optike; 

Mbrojtës për dhëmbë; Telefon celularë; Mikrofona; Megafona; Disqe, magnetik; Të dhënat 

magnetike të mediave; Zmadhues të zërit (altoparlant); Kompjuter laptop; Muzikë (zile) e 

shkarkueshme për telefona mobil; Karta identifikimi, magnetike; Pesha (ngarkesë); Pajisje 

muzikore automatike, muzikore; Bankomat (ATM); Kamera; Mjete kinematografie; Lexues 

elektronik të librave; DVD; Tastiera të kompjuterit; Kompakt disqe; Çipa me qark të 

integruar; Lenta për syza; Kuti për syze; Peshore letre; Byzylyk të koduar të identifikimit, 

magnetik; Bateri, elektrike; Këmbana të alarmit, elektrike; Alarme të zërit; Alarme; 

Korniza digjitale të fotove; Pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjuter; 

Pajisje muzikore automatike, muzikore; audio dhe video resiver; Këllëf të përshtatur për 

telefona mobil; Mbështjellës për telefona të mençur; Mjete dhe instrumente shkencore; 

Mjete dhe instrumente detare; Mjete dhe instrumente të studimit (gjeodezi); Mjete dhe 

instrumente fotografimi; Makina dhe mjete kinematografike; Mjete dhe instrumente optike; 

Mjete dhe instrumente për peshim; Mjete dhe instrumente matëse; Mjete dhe instrumente 
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sinjalizuese; Mjete dhe instrumente për kontroll (mbikëqyrje); Mjete dhe instrumente për 

shpëtim të jetës; Mjete dhe instrumente për vendosjen e energjisë elektrike ; Mjete dhe 

instrumente për kalimin e energjisë elektrike; Mjete dhe instrumente për transformimin e 

energjisë elektrike; Mjete dhe instrumente për grumbullimin e energjisë elektrike; Mjete 

dhe instrumente për rregullimin e energjisë elektrike; Mjete dhe instrumente për 

kontrollimin e energjisë elektrike; Mjete për regjistrimin e zërit; Mjete për regjistrimin e 

imazheve; Mjete për transmetimin e zërit; Mjete për transmetimin e imazheve; Mjete për 

riprodhimin e imazheve; Kompakt disqe (CD); DVD; Regjistrues digjital; Mekanizëm që 

funksionon me përdorim të monedhave; Arkë; Kalkulatorë (llogaritës); Pajisje për 

përpunimin e të dhënave; Softuer; Bombol gazi zjarrfikëse; Bartës të të dhënave 

elektronike; Mbrojtës të ekranit; Këllëf për syze dhe syze-dielli; Video regjistrime të 

shkarkueshme; Dosje të imazheve të shkarkueshme; Libra elektronik të shkarkueshëm; 

Libra elektronik; Disqe të video lojërave; Programe kompjuterike për dizajnin e ndërfaqes 

(brendësisë) së përdoruesit; Softuere grafike të ndërfaqes (brendësisë) së përdoruesit; Mjet 

shpërndarës për tiketa lotarie; Terminale elektronike për gjenerimin e tiketave të lotarisë; 

Server audio digjital; Porte për muzikë digjitale; Pajisje fotografike; Mjet për riprodhimin e 

filmave; Këllëfë për media players portativ; Këllëfë për lenta; Këllëfë  për media players 

elektronik; Kamera me lëvizje të aktivizuar; Porte për telefona të mençur; Porte për MP3; 

Dekoder grafik për përdorim me sistem audio karioke; Drejtues të ndriçuar; MP4; Lexues 

elektronik të kopertinave të librave; Pajisje audio të veshura; Monitor të tabletave; DVD të 

para-regjistruara; CD –ROMs të para-regjistruara; Publikime elektronike, të shkarkueshme; 

Fonte të printimit të shkarkueshme; Filma kinematografik; Filma të shkarkueshëm; Syza, 

syza dielli dhe lente kontakti; Syze të mençura; Mikroskopë LED; Lentë; Pajisje për zhytje; 

Kompakt disqe të para-regjistruara me përmbajtje të lojërave; Softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm nga interneti; Softuer lojërash kompjuterike të shkarkueshëm nga një rrjet 

kompjuterësh global; Programe kompjuterike për lojëra të para-regjistruara; Aplikacione 

softuerike kompjuterike me përmbajtje të lojërave dhe lojëve; Softuer multimedia interaktiv 

për luajtjen e lojërave; Sotuere argëtimi interaktive; Programe interaktive kompjuterike të 

lojërave; Softuere të lojërave që gjenerojnë apo shfaqin rezultatet e basteve nga makinat e 

lojërave; Softuer argëtimi; Hardware kompjuterik për lojëra dhe lojë. Softuer të lojërave; 

Softuer kompjuterik që lejojnë të luhen lojërat; Sotuere interaktive të argëtimit të 

shkarkueshme për luajtjen e video lojërave; Programe elektronike të lojërave të 

shkarkueshme; DVD të para-regjistruara me përmbajtje të lojërave; Softuer të lojërave; 

Softuer interaktiv të argëtimit të shkarkueshme për luajtjen e lojërave kompjuterike; Softuer 

edukativ; Softuer edukativ të fëmijëve.   

28   Zbukurime festive dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; Mjete për shesh të lojërave 

apo panaireve të lojërave; Lodra, lojëra, gjëra për të luajtur dhe artikuj të rinj; Artikuj 

sportiv dhe pajisje; Zbukurime për pemë të Krishtlindjeve (përveç atyre ushqimore apo për 

ndriçim); Çorape të Krishtlindjeve; Pemë të Krishtlindjeve nga materiali sintetik; Skaje, 

shtroja për pemën e Krishtlindjeve; Lodër e pemëve të Krishtlindjeve; Përmbajtje të 

imazheve festive në natyrën e lojërave të vogla; Borë për pemët e Krishtlindjeve 

(Artificiale); Pemë artificiale të Krishtlindjeve; Mbështjellës i ëmbëlsirave të krishtlindjes 

që thyhet; Cosaques (lodra fishekzjarresh); Mbajtës të qirinjve për pemët e Krishtlindjeve; 

Kambana për pemët e Krishtlindjeve; Xhingël për zbukurimin e pemëve të Krishtlindjeve; 

Mbulesë e trungut të poshtëm të pemës së Krishtlindjes; Përforcuesi (mbajtësi) vertikal i 

pemës së Krishtlindjeve; Zbukurime dhe stoli për pemët e Krishtlindjeve; Stoli muzikore të 
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pemës së Krishtlindjeve; Stoli jo-ushqimore të pemës së Krishtlindjeve; Stoli për pemët e 

Krishtlindjeve, me përjashtim të artikujve ndriçues dhe ëmbëlsirave; Zbukurime për pemët 

e Krishtlindjeve; Mjete të video lojërave; Lodra siç janë armët e zjarrit me mundësi të 

qitjes; Figura aksioni ( lodra apo gjëra për të luajtur); Aftësi dhe lojëra aksioni; Lodra 

aksioni; Figura të lodrave të aksionit; pistoleta (armë) me ujë Aerosol-i (lodra); Enë të 

përshtatura për mbajtjen e shigjetave fluturuese; Këllëf për figura aksioni; Enë të 

përshtatura për mbajtjen e shigjetave; Balona në formë të shkopinjve për brohoritje të 

mundshme për tu fryrë; Çanta (BOP) të mundshme për tu fryrë; Goma uji për përdorim ujor 

rekreativ  të mundshme për tu fryrë; Pishina gome të mundshme për tu fryrë (artikuj për 

lojë); Pishina gome për përdorim rekreativ të mundshme për tu fryrë; Pishina gome për 

përdorim rekreativ (lodra) të mundshme për tu fryrë; Lodra të mundshme për tu fryrë në 

formë të barkave; Lodra vaske të mundshme për tu fryrë; Lodra pishine të mundshme për tu 

fryrë; Lodra të mundshme për tu fryrë; Lodra të holla gome të mundshme për tu fryrë; 

Lodra që iu ngjajnë makinave të mundshme për tu fryrë; Lodra për tu ngarë të mundshme 

për tu fryrë; Makina ngasëse për fëmijë ( lodra); Lodra që ecin me ndihmën e energjisë që 

krijohet me kurdisje; Reketë të lidhura me top; Balona (shitje e plotë) për ndërtimin e 

modeleve të shkallës; Lodra artizanale të shitura në formë të balonës; Pjesë të balonave 

(shitje e plotë) për ndërtimin e modeleve; Pjesë të balonave (shitje e plotë) për bërjen e 

modeleve të lodrave; Pjesë të balonave (shitje e plotë) për bërjen e modeleve lodër të 

makinave; Lodra ndërtimi; Lojëra ndërtimi; Blloqe (Ndërtim-) (lodra); Lodra - vepra e 

skenës në të cilën një person ndryshon zërin e tij në mënyrë që të duket se zëri vjen nga 

gjetkë, zakonisht një kukull (Ventriloquist’s dummies); Lodra me bateri; Makina lodra të 

kontrolluara me anë të telekomandës me bateri; Bejsboll gome; Lodra vaske; Set tavlle; 

Lodra në formë të enëve për pjekje dhe  lodra në formë të enëve për gatim; Lodra lëvizëse 

me zhurmë për bebe përfshirë edhe unaza gome për dhëmbë; Rraketake (Lodra); Lojëra me 

makinë garash; Lojëra automatike të operuara me monedhë; Makina për të luajtur lojëra me 

aftësi ose fat; Pajisje për luajtjen e të luajtjes së bilardos; Lodra me kurdisje (të metalit); 

Lodra me kurdisje ( të plastikës); Lodër ere me kurdisje; Këllëf për aksesor lojërash; Këllëf 

për automjetet lodër; Artikuj të veshjeve për lodra; Veshje për figurat lodra; Veshje për 

arushat Teddy; Veshje për kukullat Evropiane; Veshje për kukullat tradicionale Japoneze; 

Tabelë pikadoje; Lodra të lakueshme; Spond i tavolinës së bilardos; Birila për lojën 

bowling; Shkumësi i bilardos; Topat e bilardos; Letrat bingo; Shënuesit bingo; Kukulla 

Bodhidharma me bebëza të zmadhuara (menashi-daruma); Lojëra Boule; Bowls (lojëra); 

Lojëra që luhen në tavolina; Përmbledhje e lojërave të luajtura mbi fushë dërrase; Kutit 

postare lodër; Ura pishine (pajisje të lojërave); Shkop Camogie; Çipa shënues për bingo; 

Mjete për lojëra Corinthian-e;  Ski uji; Një qendër zbavitjeje që ka makina për video lojë; 

Lojëra portative me ekran kristali të lëngët; Balona;  Dama [lojëra]; Fushë shahu; Bob-

sleighs; Arusha Teddy; Dërrasë me vela; Ski për sërf; Lojëra; Lojëra me letra; Lojë me 

topa; Topa për lojëra; Maska (lodëra); Dorëza boksi; Dërrasë e lehtë trupi e llojit të dërrasës 

së sërfit; Harqe për gjuajtje me hark; Dorëza bejsbolli; Zare; Lodra; Lodra për kafshë 

shtëpiake; Makina lodra; Figura lodra; Modele lodra; Skateboards; Dërrasa skiimi; Goma 

krahësh të ujit; Lopatë këmbësh për notim; Rripa për notim; Dhurata të vogla feste; Lojëra 

të shahut; Motoçikletë e vogël (lodër); Patina me rul; Patina me rul për patinazh në rresht; 

Kukulla; Lodra të mbushura në brendësi; Lodra prej pelushi; Kapela prej letre për festa; 

Telefona mobil (lodra); Mah-jong; Tega të mëdha për ushtrime; Tega të vogla për ushtrime; 

Karrem (artificial); Lodër rrotulluese e balancuar [lodra]; Confetti; Lojëra me letra; Çipa 
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për kumar; Pulla për lojëra (zhetonë); Shkopinj hokeji; Dorëza për lojëra; Artikuj për 

gjimnastikë; Klube të golfit; Dorëza golfi; Sallon lojërash; Makina fitnesi për stërvitje; 

Mjete për magji; Lojëra ( Mjete për -); Makina të lojërave te fatit (makina për lojëra); 

Makina lojërash për kumar; Makina lodër të kontrolluara me telekomandë; flutur që 

përdoret në lojën e badmintonit (shuttlecocks); Maska kostumesh; Modele të automjeteve të 

shkallëzuara; Çizme patinazhi me patina bashkangjitur; Domino; Mjete për stërvitjen e 

trupit; Makina për hedhjen e topit; Balona model të shkallëzuara (lodra); Rruzuj (kilikerë); 

Enigma; Balona; Pistoletë ajri (lodra); Levë për video lojëra; Njësi të mbajtura në dorë për 

të luajtur lojëra elektronike; Pajisje për luajtjen e lojërave bingo; Makine e lojërave të fatit 

(makina të lojërave); Lojërat pinball; Makinat pinball; Makinë për dëfrim e operuar me anë 

të monedhave; Lodra me material pelushi; Figura lodrash të koleksionuara; Miniatura për 

përdorim në lojëra; Karaktere lodra të plastikës; Plastelina për fëmijë; Lodra që angullin me 

anë të ngjeshjes; Lodra që kërcejnë; Modele lodër të figurave plastike.   

30   Bonbon të bëra me sheqer; Sheqerka; Peksimadhe; Pasta ushqimore të miellzuara; 

Çokollata; Mus (çokollatë); Pudinga; Kokoshka; Pica; Pallaqinka; Drithëra Muesli; 

Marzipan; Ëmbëlsira me bajame; Jamballi (ëmbëlsira); Shkopinj Jamballi (ëmbëlsira); 

Brumë për torte; Akull; Biskota; Keçap domateje; Jogurt i ngrirë (ëmbëlsira akulli); Torte; 

Mjaltë; Bollgur; Bollgur për ushqim të njerëzve; Patatina (produkte drithërash); 

Shufra/kocka të drithërave; Pelte mbretërore; Pelte frutash (ëmbëlsira); Krem sheqeri; Çaj i 

ftohtë; Akullore; Hamburger me djathë (sandviç); Bukë; Sheqerka (karamele); Tableta 

(ëmbëlsira); Ëmbëlsira për zbukurimin e pemëve të Krishtlindjes; Waffles; Sheqer; Tartë; 

Brumë; Çaj; Akuj të ngrënshëm; Torte me oriz; Ushqim rosticeri me bazë orizi; Akuj, 

natyral apo artificial; Ravioli; Kokoshka; Ëmbëlsira të vogla (torte); Shufra/kocka të 

drithërave me përmbajtje të lartë të proteinave; Ushqim me bazë tërshëre; Pasta të formave 

të ndryshme; Ushqim i përgatitur me bazë të pastave të formave të ndryshme; Pije të 

kakaos me qumësht; Pije të kafes me qumësht; Grimca misri (maize flakës); Kek me 

xhenxhefil; Majonezë; Biskota; Çamçakëz; Pije me bazë kakaoje; Karamele; Sheqerka 

[karamele]; Pije me bazë kafeje; Kafe artificiale; Ushqim rosticeri me bazë drithërash; Mus 

[ëmbëlsirë -] [ëmbëlsirë]; Kifle në formë të rrumbullakët; Pasta, torte, tartë dhe biskota; 

Shufra/kocka të drithërave dhe shufra/kocka energjie; Ëmbëlsira (karamele), shufra/kocka 

karamele dhe çamçakëz; Fritters molle; Ëmbëlsirë sheqeri aromatik; Pasta të bëra nga 

çokollata dhe arra; Mallra furre; Fill i vezëve të rrahura; Krem për lyerje për sandviç i bëra 

nga çokollata dhe arrat; Puding buke; Kifle me xhem; Brumë biskotash; Zbukurime nga 

çokollata për pemët e Krishtlindjeve; Krem në forma të kremrave për lyerje me bazë 

kakaoje; Krem karamel/i ëmbël (custard); Ëmbëlsirë sufle; Ëmbëlsira akulli; Ëmbëlsirë 

kikiriku; Ëmbëlsirë me kikirikë të thyeshëm; Produkte të bazuara në çokollatë; Zbukurime 

[të ngrënshme] për pemët e Krishtlindjeve; Letër orizi ushqimor; Canapes; Tortë sfungjeri 

Japoneze (kasutera); Ëmbëlsirë e çastit me puding; Kroasant; Ushqime që përmbajnë kakao 

[si përbërës kryesor]; Ëmbëlsira të ziera; Hallvë; Puding bollguri; Ëmbëlsira  xhensen; 

Ëmbëlsira të thata të sheqerosura të miellit të orizit (rakugan); Biskota të njelmëta; 

Ëmbëlsira të ftohta; Përzierje të ngrira qumështi; Ëmbëlsira të ngrira që përmbajnë 

akullore; Ëmbëlsira të ngrira në shkopinj; Ëmbëlsira akulli; Pavlovas të bëra me lajthi; Pite 

kosi të ngrira; Fruta të mbuluara me çokollatë; Brumëra në formë gërsheti të skuqura; Krem 

karamel; Ready-to-eat puddings;  Pastë viennoiserie; Letër ushqimore/ e ngrënshme; 

Ushqim me bazë kakaoje; Ëmbëlsirë me drithëra Muesli; Ëmbëlsira musi; Bajame të 

mbuluara me çokollatë; Puding orizi; Zëvendësim i marzipanit; Krem i marshmalloit; 
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Çokollatë e mbuluar me arra makadame; Tableta (ëmbësirë); Çokollatë e gazuar; Llokum 

Turqie; Çokollata me liker; Biskota me shije djathi; Zbukurime prej çokollate për torte; 

Ëmbëlsira të aromatizuara me çokollatë; Artikuj të ëmbëlsirave të mbuluara me çokollatë; 

Ëmbëlsira qumështi; Përzierje Kheer (puding orizi); Biskota me shije frutash; Çipsa 

butterscotch; Patate të skuqura Indiane (poppadums); Bukë e ëmbël Italiane (panettone); 

Torte sheqeri-të kufizuara me mel ose me oriz të fryrë (okoshi); Çokollata të mbuluara me 

arra; Ëmbëlsirë me arra; Çokollatë e mbuluara me shufra/kocka nuga; Nuga; Ëmbëlsirë me 

çokollatë jo-mjekësore; Ëmbëlsirë me nenexhik jo-mjekësore; Ëmbëlsirë me miell jo-

mjekësore që përmban  çokollatë të imituar; Ëmbëlsirë jo-mjekësore për përdorim si pjesë e 

një diete kalorike të kontrolluar; Ëmbëlsirë jo-mjekësore që ka mbushje me karamel e 

gjalpë; Ëmbëlsirë jo-mjekësore që përmban çokollatë; Ëmbëlsirë me shije nenexhiku (jo-

mjekësore -); Ëmbëlsirë jo-mjekësore që ka shije qumështi; Ëmbëlsirë jo-mjekësore që 

përmban qumësht; Ëmbëlsirë jo-mjekësore në formë veje; Ëmbëlsirë mielli jo-mjekësore e 

mbuluar me çokollatë; Ëmbëlsirë mielli jo-mjekësore e mbuluar me çokollatë të imituar; 

Produkte të ëmbëlsirave jo-mjekësore; Ëmbëlsirë mielli jo-mjekësore që përmban 

çokollatë; Çokollatë jo-mjekësore; Ëmbëlsirë mielli jo-mjekësore; Ëmbëlsirë jo-mjekësore 

në formë pelte. Lëvore çokollate që përmban kokrra të bluara të kafesë; Ëmbëlsirë jo-

mjekësore që ka shije të kekut me arra dhe bajame (praline); Krem çokollate për lyerje  që 

përmban arra; Krem çokollate për lyerje; Aroma çokollate; Zbukurime prej çokollate për 

artikuj të ëmbëlsirave; Krem çokollate për lyerje për përdorim në bukë; Çokollatë  me rrikë 

Japoneze; Çokollatë me alkool; Çokollatë për krem; Çokollatë për ëmbëlsira dhe bukë; 

Ushqime që përmbajnë çokollatë [si përbërës kryesor]; Ishujt lundrues; Biskota pikante; 

Biskota të njelmëta; Tartuf (zhardhok këpurdhash) [rum -] [ëmbëlsirë]; Shufra të pastave 

me xhelatinë të ëmbël (Yohkan); Puding orizi që përmban sultanas dhe arrëmyshk; Puding 

orizi; Ëmbëlsirë pudingu me bazë orizi; Përgatitjet për bërjen e ëmbëlsirave me sheqer; 

Ëmbëlsirë çokollate që përmban kek me arra dhe bajame (praline); Çokollata; Patatina të 

ëmbëlsirave  me gjalpë kikiriku; Ëmbëlsira që e kanë të mbushur brendësin me lëngë;  

Ëmbëlsira që kanë të mbushur brendësin me fruta të lëngshëm; Ëmbëlsira që kanë të 

mbushur brendësin me verë; Ëmbëlsira që përmbajnë reçel; Ëmbëlsira me shije jamballi; 

Ëmbëlsira që përmbajnë pelte; Ëmbëlsira në formë të ngurtë; Ëmbëlsira me miell patateje; 

Ëmbëlsira në formë të lëngët; Ëmbëlsira me bazë portokalli; Ëmbëlsira Panned (jo-

mjekësore -); Ëmbëlsira; Torte të ëmbla me oriz të shtypur (mochi-gashi); Reçel i ëmbël i 

fasuleve i mbuluar me sheqer - fasule me bazë te butë guace; [nerikiri]; Crumble; Llokuma 

(petulla) [bukë e skuqur]; Llokuma (petulla) [pasta të skuqura]; Çokollatë vermiçeli; 

Çokollatë marzipani; Krem çokollate; Lëngë (salcë) e nxehtë çokollate; Çokollatë e 

imituar; Kremra çokollate; Arra të mbuluara [ëmbëlsira]; Ushqime të lehta/rostiçer që 

përbëhen kryesisht nga ëmbëlsirat; Përbërës me bazë kakao për produktet të ëmbëlsirave; 

Akullore pambuku; Kokrra kafeje të mbuluara me sheqer; Role me kanellë; Puding 

Yorkshire; Torte-rollatë të buta të orizit të shtypur (gyuhi); Biskota Graham; Kek me arra 

dhe bajame (praline) në formë të napolitankave; Waffles me shtresë çokollate; Çokollata 

waffle; Ëmbëlsirë Vla [krem i ëmbël] (custard); Ëmbëlsira të përgatitura [me bazë 

çokollate]; Ëmbëlsira të përgatitura [ëmbëlsirë]; Krem i ëmbël i imituar (custard); Kremra 

të ëmbla (custards) [ëmbëlsira të pjekura]; Llokum Turqie e mbuluar me çokollatë; Tartuf 

[ëmbëlsirë]; Biskota dhe sheqerka tradicionale Koreane [hankwa]; Tiramisu; Fruited 

scones; Patatina ëmbëlsire për pjekje; Akull, akullore, jogurt të ngrirë dhe akullore me lëng 

frutash (sorbetes); Pije të ftohta me bazë kakaoje; Pije të ftohta me bazë kafeje; Akullore në 
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formë të tortës; Akullore në formë të sandviçit; Akullore në shkop; Lëpirëse të ngrira; Kuba 

akulli; Akujt të butë; Chow Mein [enë me përmbajtje/bazë të pastave në forma të 

ndryshme]; Chow Main; Patatina të bëra nga drithërat; Patate të skuqura me bazë drithi; 

Top i vogël brumi kinez i zier në avull (shumai, gatuar); Një burrito e skuqur thellë 

(Chimichanga); Chalupa; Calzone; Burrito; Sanduiç frankfurter; Pelte hikërre (Memilmuk); 

Simite me reçel me kokrra; Brioches (simite); Gjevrekë; Pastë me shtresa të holla që 

përmban proshutë; Baozi (simite e mbushur me mish apo perime) [simite e mbushur]; 

Ushqim i skuqur i mbushur me banane; Rostiçer i prodhuar nga drithërat muesli; Ushqime 

rosticeri të përgatitura nga misri; Produkte të ushqimit rostiçer të bëra nga mielli i patateve; 

Ushqimit rostiçer i përbërë nga produkte të drithit; Kokoshka të shijeve të ndryshme; Tost 

francez; Ushqim i skuqur i mbushur me ananas; Spring rolls (ushqim Aziatik ne formë 

rollate i mbushur me mish dhe perime); Egg rolls (rollatë vezësh e mbushur përbrenda); 

Tortë me oriz me përbërës të skuqur [topokki]; Rollatë me salsiçe të freskëta; Pica të 

freskëta; Pite të freskëta; Pite me mish (të përgatitura); Pite me mish; Pite që përmbajnë 

mish; Ushqime të përgatitura që përmbajnë [kryesisht] pasta; Ushqime të përgatitura në 

formë të picave; Ushqime të përgatitura me bazë orizi; Pasta të përbëra nga perime dhe 

peshq; Shufra ready-to-eat me bazë çokollate; Fajitas (tortilla meksikane të mbushura me 

mish dhe perime); Enchiladas (tortilla të mbështjellura me një mbushje tipike të mishit dhe 

shërbyer me salcë djegëse); Empanadas (pasta spanjolle ose latino-amerikane të mbushura 

me një sërë përbërësish të shijshëm dhe të pjekur ose të skuqur); Pite me vezë; Crepes 

(pastë shumë e hollë, zakonisht e bërë me miell gruri ose miell hikërror); Biskota me shije 

të erëzave; Biskota me shije të djathit; Biskota me shije të barishteve; Biskota me shije të 

perimeve; Biskota me shije të mishit; Biskota të bëra nga drithërat e përgatitura; Salsiçe e 

nxehte dhe keçap në simite të rrumbullakëta buke të prerë; Hamburgera në simite të 

rrumbullakëta buke; Hamburgera gatuar në simite të rrumbullakëta buke; Flapjacks 

(shkopinj me drithëra); Mincemeat pies (Pite e ëmbël me origjinë britanike, i mbushur me 

një përzierje të frutave dhe erëzave të thata të quajtura "mish i grirë"); Gimbap (ushqim 

korean i bërë nga orizi i gatuar dhe përbërës të tjerë që janë të mbështjellura me fleta të 

thata të gjetheve të algave) [ushqim korean me oriz]; Sanduiç me djathë në formë tosti me 

proshutë; Sanduiç me djathë në formë tosti; Sanduiça në formë tosti; Kokrra misri being 

toasted; Ushqime të përbëra kryesisht nga pastat; Ushqime me bazë orizi; Biskota orizi në 

forma të vogla për një kafshim (arare); Pite me perime; Simite buke të rrumbullakëta të 

mbushura; Topa buke pikante të mbushura (gyoza, i gatuar); Pasta që përmbajnë material 

mbushës; Baguettes të mbushura; Pasta të ngrira të mbushura me perime; Pasta të ngrira të 

mbushura me mish; Pica të ftohta; Misër i skuqur; Patatina të skuqura të bërë me niseshte 

dhe karkaleca që shërbejnë si aromatizues (prawn crackers); Patatina të skuqura misri me 

shije të algave të detit; Lazanja; Qull kungulli (hobak juk); Makarona me djathë; Djathë i 

përdredhur (rostiçer); Pasta në forma të ndryshme të skuqura me perime (Japchae); Torte 

me oriz të ngjitshëm i shtypur dhe i mbuluar me pluhur fasuleje (injeolmi); Supë koreane 

me pasta të formave të ndryshme (sujebi); Pica të ruajtura; Topa buke pikante me 

karkaleca; Torte me oriz të ngjitshëm (Chapsalttock); Pallaqinka kimchi (kimchijeon); 

Kokoshka të mbuluara me karamel me arra të ëmbëlsuara; Jioazi [topa buke pikante të 

mbushura); Ushqime rostiçeri me drithëra me shije të djathit; Rostiçer me misër të fryrë; 

Ushqime rostiçeri  të bëra nga misri dhe në formë të unazave; Ushqime rostiçeri  të bëra 

nga misri dhe në forma të fryra; Ushqime rostiçeri  të bëra nga misri; Produkte të 

ushqimeve rostiçeri të bëra nga mielli i sojës; Produkte të ushqimeve rostiçeri të bëra nga 
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mielli i orizit; Produkte të ushqimeve rostiçeri të bëra nga mielli i drithërave; Sanduiç hot 

dog; Torta millet; Pite që përmbajnë lojë; Pite që përmbajnë perime; Pite që përmbajnë 

mish shpendësh; Pite që përmbajnë mish peshku; Pite; Pasta të përbëra nga perime dhe 

mish shpendësh; Pasta të përbëra nga perime dhe mishi; Ushqime me pasta; Okonomiyaki 

[pallaqinka pikante japoneze); Sallatë pastash; Ushqime të konservuara të pastave; 

Ushqime të gatshme që përmbajnë pasta; Nachos; Biskota të mbushura me djathë; 

Pallaqinka me fasule mung (bindaetteok); Kokoshka të mbuluara me karamel; Simite të 

rrumbullakëta të avulluara të mbushura me mish të grirë (niku-manjuh); Sandviç që 

përmbajnë mish; Kokoshka për përgatitje në mikrovalë; Sandviç që përmbajnë file peshku; 

Sallatë makaroni; Patatina misri me shije të perimeve; Patatina misri; Misër, i pjekur; Topa 

buke pikante orizi të veshura me reçel të ëmbël  fasulesh (ankoro); Topa buke pikante prej 

orizi; Ushqime orizi të përgatitura; Patatina orizi; Bibimbap [oriz i përzier me perime dhe 

mish lope]; Ravioli e përgatitur; Ramen [ushqim japonez me bazë pastash në forma të 

ndryshme]; Quiches; Quesadillas (tortilla e mbushur me djathë dhe e nxehtë); Topa të 

djathit të fryrë [rostiçer misëri]; Pite e bërë në tenxhere; Kokoshka të mbuluar me karamele; 

Pica (të përgatitura); Ushqim pica të përgatitura; Themeli i picës; Korja e picës; Pasta 

pikante; Ushqime pikante të përgatitura nga mielli i patateve; Pallaqinka me qepë të gjelbra 

[pajeon]; Oriz i skuqur; Pite [të ëmbla ose pikante]; Rostiçer të nxjerrur nga gruri; 

Konserva të shpagetave në salcë domatesh; Shpageta dhe qofte; Rostiçer prej misri të fryra 

me shije të djathit; Ushqime rostiçeri të bëra tërësisht nga gruri; Produkte te ushqimit 

rostiçer të bëra nga mielli i peksimadhes/ për biskota të thata; Produkte te ushqimit rostiçer 

të bëra nga mielli i misrit; Ushqime rostiçeri të bëra nga gruri; Rostiçer me susam; Produkte 

te ushqimit rostiçer të bëra nga niseshteja e drithërave; Biskota me oriz [sanbei]; Pite me 

mish derri; Sandviç që përmbajnë sallatë; Sandviç që përmbajnë mish lope të grimcuar; 

Sanduiçe që përmbajnë mish pule; Sanduiçe që përmbajnë mish peshku; Sandviç; Samosas 

(pastë trekëndore pikante e skuqur në vaj, që përmban perime ose mish të pjekur); Tartë e 

njelmët; Rizoto; Sallatë me oriz; Biskota me oriz; Rice crackers; Ushqime rostiçeri që 

përmbajnë kryesisht drithëra të shtrydhur; Ushqime të para-paketuara të cilat janë të 

përbëra kryesisht nga oriz dhe që gjithashtu përfshijnë mish, peshk apo perime; Ushqim 

rostiçeri i përbërë kryesisht nga buka; Ushqime të përbëra kryesisht nga orizi; Kore të 

picave të para-pjekura; Ushqime rostiçeri pikante ready-to-eat të bëra nga ushqimi me 

misër të formuara nga shtrydhja; Hot dog (të përgatitura); Ushqime të paketuara që 

përmbajnë oriz me mish, peshk apo perime; Kokoshka të pa papëlcitura të proceduara; Pica 

të papjekura; Ushqime të thata dhe të lëngshme të gatshme për tu shërbyer, kryesisht të 

përbëra nga pastat; Ushqime të thata dhe të lëngshme të gatshme për tu shërbyer, kryesisht 

të përbëra nga orizi; Tortë tradicionale koreane me oriz (injeolmi); Tortilla; Patatina tortilla; 

Tortilla rostiçeri; Pasta të ngrira të mbushura me mish dhe perime; Pica të ngrira; Tamale; 

Tacos; Tabbouleh; Patatina taco; Oriz i ëmbël me arra dhe xinxife (yaksik); Sushi; Biskota 

me qepë; Ushqime të përgatitura me bazë të pastave; Gjëra ushqimore të përgatitura në 

formë të salcave; Simite me salsiçe; Wrap [sandviç]; Pite me mish të shpezëve dhe pite me 

mish që përfshinë lojë; Patatina me grurë të tërë; Gjevrek të butë; Wontons; Patatina 

wonton; Ushqime të përgatitura që përmbajnë [kryesisht] oriz; Çaj i paketuar [përveç për 

përdorim mjekësor]; Çaj acanthopanax (ogapicha); Kafe e tharë e ngrirë; Mbushje me bazë 

kafeje; Çaj frutash; Frappes; Pije të përgatitura kafeje; Ekstrakt i kafesë për përdorim si 

aromatizues në pije; Expresso; Kafe pothuajse pa përmbajtje të kafeinës; Kafe e ftohtë; Çaj 

gri; Çaj darjeeling; Çaj chrysanthemum (gukhwacha); Çaj hardhie për ceremoninë 
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martesore Kineze (Gugijacha); Çaj chai; Kapuçino; Pastë me kakao e pijshme; Lule apo 

gjethe për përdorim si zëvendësim i çajit; Çaj kajsie aziatike (maesilcha); Kafe e 

aromatizuar; Çaja aromatik [përveç për përdorim mjekësor]; Përgatitje aromatike për bërjen 

e çaj luleblirit jo-mjekësor; Përgatitje aromatike për bërjen e ekstrakteve jo-mjekësore; 

Esencë kafeje; Përgatitje bimore për përdorim si zëvendësim i kafes; Kafe artificiale; Kafe; 

Qeska çaji Jasemini, përveç për qëllime mjekësore; Çaj Jasemini; Çaj i gjelbër japonez; Çaj 

i çastit [përveç për qëllime mjekësore]; Pluhur kakaoje e çastit; Çaj xhenxhefil; Çaj i çastit; 

Çaj i gjelbër; Çokollatë e nxehtë; Çaj xhenseni; Çaj xhenseni [insamcha]; Pije të 

aromatizuara me çokollatës; Pije me shije të frutave me bazë çaji; Pije me bazë çaji; Pije të 

bazuara në zëvendësuesit e kafesë; Pije me qumësht me bazë çokollate; Kokrra të pjekura të 

kafes; Elbi i pjekur dhe drithëra gruri për përdorim si zëvendësues të kafesë; Çaj nga 

gjethet e elbit; Kafe e pjekur; Kokrra të pjekura të kafes; Ekstrakt i kakaos për përdorim si 

aromatizues në pije; Produkte kakaoje; Ekstrakt kakaoje për konsum njerëzor; Kakao për 

përdorim në bërjen e pijeve; Kakao [e pjekur, e bërë pluhur, e grimcuar, apo në pije]; 

Kakao; Filtera kafeje; Përzierje të kafesë; Koncentrat të kafes; Kapsula të kafes; Pije që 

përmbajnë akullore me bazë kafeje (affogato); Ekstrakt i kafes për përdorim si aromatizues 

në gjëra ushqimore; Ekstrakt kafeje; Zëvendësime të kafes me bazë të perimeve; 

Zëvendësime të kafes [bazuar në drithëra apo çikore]; Zëvendësime të kafes [kafe artificiale 

apo përgatitje e perimeve për përdorim si kafe]; Zëvendësim i kafes me bazë të çikores; 

Qeska çaji; Aromatizues kafeje [aromatizues]; Ekstrakt i kafes për përdorim si zëvendësim 

i kafes; Kafe në formë të përzier/sajuar; Kafe në formë kokrrës së tërë; Kafe [e pjekur, e 

bërë pluhur, e grimcuar, apo në pije]; Përzierje e drithërave të kafes me kakao; Përzierje e 

kafes dhe çikores; Përzierje e kafes dhe drithërave; Pije çokollate me qumësht; Çokollatë 

me qumësht; Pije që përmbajnë qumësht me bazë kafeje; Çaj mate [çaj]; Ekstrakte të 

drithërave të kafes; Drithëra të kafes; Kafe e çastit; Çaj bliri; Çaj prej limonit të gjelbër; 

Çaji lapsang souchong; Ekstrakte jo-mjekësore; Çaja prej barishteve, përveç për përdorim 

mjekësor; Përgatitje prej barishteve për bërjen e pijeve;  Kombucha; Pije të gazuara [me 

kafe, kakao ose me bazë çokollate]; Rrënjë çaji të rrodhes (Wooungcha); Pluhur kakaoje; 

Përgatitje të kakaos për përdorim në bërjen e pijeve; Përzierje kakaoje; Pije në formë të 

pluhurit që përmbajnë kakao; Çaj rozmarine; Çaj rooibos; Kafe (e papjekur -); Përgatitje të 

pluhurizuara të cilat përmbajnë kakao për përdorim në bërjen e pijeve; Përgatitje për bërjen 

e pijeve [me bazë çokollate]; Përgatitje e pijeve me shije të çokollatës; Përgatitje për bërjen 

e pijeve [me bazë kafeje]; Përgatitje për bërjen e pijeve [me bazë çaji]; Përgatitje për bërjen 

e pijeve [me bazë kakaoje]; Çaj oolong; Përzierje të pijeve me bazë ushqyese për përdorim 

si zëvendësim i ushqimit me bazë të karbohidrateve; Çaj ( jo-mjekësor -) i pa-shitur në 

paketa; Çaj ( jo-mjekësor -) me përbërje të ekstrakteve të boronicës; Çaj ( jo-mjekësor -) 

me përbërje të fletëve të boronicës; Çaj i ftohtë (jo-mjekësor -); Qeska çaji (jo-mjekësor -); 

Ekstrakte bimore; Ekstrakte çaji (jo-mjekësor -); Çaj elbi i pjekur [mugicha]; Kafeinë – çaj 

i lirë i ëmbëlsuar me ëmbëltues; Filtra në formë të qeskave të letrës të mbushura me kafe; 

Përzierje të esencës së kafesë dhe ekstraktit të kafesë; Përzierje të drithërave të ekstraktit të 

kafesë me kafe; Përzierje të drithërave të kafesë me kafe; Esenca çaji; Çaj me shije 

portokalli [përveç për përdorim mjekësor]; Çaj me shije të frutave [përveç mjekësor]; Çaj 

me shije të mollës [përveç për përdorim mjekësor]; Çaj nga pluhuri i njelmët i algës kelp 

(kombu-cha); Çaj nga pluhuri i tharë i elbit me lëvore (mugi-cha); Çaj i zi (çaj anglez); Çaj 

i zi; Shurup çokollate për përgatitjen e pijeve me bazë çokollate; Pluhur çokollate; Pije 

ushqimore të çokollatës jo me bazë qumështi apo me bazë perimore; Kafe çokollate; 
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Përgatitje të pijeve me çokollatë me shije të karamelit me gjalpë; Përgatitje të pijeve me 

çokollatë me shije të nenexhikut; Përgatitje të pijeve me çokollatë me shije të portokallit; 

Përgatitje të pijeve me çokollatë me shije të arrave; Përgatitje të pijeve me çokollatë me 

shije të kafe moka; Përgatitje të pijeve me çokollatë me shije të bananeve; Ekstrakt 

çokollate; Ekstrakte çokollate për përgatitjen e pijeve; Çokollatë e pijshme; Çaj sherbele; 

Çaj i kuq xhenseni; Përgatitje të pijeve me çokollatë; Përgatitje të bazuara në kakao; Çaj 

qitro; Përzierje të çikores, të gjitha për përdorim si zëvendësime të kafesë; Ekstrakte të 

çikores, të gjitha për përdorim si zëvendësime të kafesë; Përgatitje të çikores për përdorim 

si zëvendësim i kafes; Përdorimi i çikores si zëvendësim për kafen; Çikore dhe përzierje e 

çikores, të gjitha për përdorim si zëvendësime të kafesë; Çikore [zëvendësim i kafesë]; 

Yerba mate; Çaj i bardhë; Kafe e përgatitur dhe pije me bazë kafeje; Çaj i bardhë prej 

zambakut të ujit ( Baengnyeoncha); Kakao e përgatitur dhe pije me bazë kakaoje; Çaj i lirë 

kafeine; Mbështjellëse çaji; Përzierje të çajit; Ekstrakte çaji; Zëvendësime çaji; Fleta çaji; 

Qeska çaji; Çaj për ekstrakte; Çaja (jo-mjekësor -) me shije limoni; Çaja (jo-mjekësor -) me 

përmbajtje të limonit; Salca pikante, chutney dhe pasta; Achar pachranga (turrshi frutash); 

Alga deti (erëza); Angelica; Glikanxo; Përgatitje aromatike për karamele; Përgatitje 

aromatike për akullore; Përgatitje aromatike për torte; Përgatitje aromatike për pasta; 

Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për pije; Aromatizues për ushqime; Substanca që 

japin shije për t’iu shtuar pijeve [përveç vajrave esenciale]; Uthull e  aromatizuar; 

Aromatizues për supa; Aromatizues për djathë; Aromatizues për torte; Aromatizues për 

ushqime rostiçeri [përveç vajrave esenciale]; Aromatizues për pije; Aromatizues për gjalpë; 

Aromatizues i çajit; Aromatizues të bërë nga karkalecat; Aromatizues të bërë nga kërmijtë; 

Aromatizues të bërë nga karavidhet; Aromatizues të bërë nga shpezët; Aromatizues të bërë 

nga turshit; Xhenxhefil turshi [erëza]; Substanca që japin erë për t’iu shtuar ushqimeve 

[përveç vajrave esenciale]; Substanca që japin erë për t’iu shtuar pijeve [përveç vajrave 

esenciale]; Tym i destiluar nga druri për aromatizimin e gjërave ushqimore; Dashi tsuyu; 

Pluhur kërri [erëz]; Përzierje kërri; Përzierje të erëzave të kërrit; Kërri [erëz]; Vaj djegës 

për përdorim si erëz apo piper; Pluhura djegës; Erëza kimike [gatim]; Krem për lyerje me 

bazë majonezi; Uthull birre; Erëza për pjekje; Aromatizues; përveç vajrave esenciale, për 

torte; Aromatizues të bëra nga perimet [përveç vajrave esenciale]; Aromatizues të bërë nga 

frutat [përveç vajrave esenciale]; Aromatizues të bërë nga frutat; Aromatizues të bërë nga 

mishi; Aromatizues të bërë nga peshku; Aromatizues dhe erëza; Aromatizues në formë të 

koncentratit të salcave; Aromatizues në formë të salcave të dehidratuara; Erëza të specave 

djegës të tharë; Përforcues aromatizues për ushqim [përveç vajrave esenciale]; Çipsa 

natyral të drurit të shtypur që i shtohen verës për të përmirësuar shijen e saj; Koncentrate të 

perimeve që përdoren për erëza; Trashës perimesh; Mbushje të përziera që përmbajnë bukë; 

Pluhur specash djegës [erëz]; Pluhur i specave [erëz]; Spec i bluar [erëz]; Hudhër të grira 

[erëz]; Hudhër të grira; Krem i ëmbël i ngrirë; Mbushje të përziera me bazë buke; Salca 

frutash; Aromatizues frutash, përveç esencave; Aromatizues frutash, përveç vajrave 

esenciale; Zbutës mishi, për qëllime shtëpiake; Salcë peshku; Ekstrakt që përdoret si 

aromatizues [jo vajra esencial]; Uthull; Esenca për përdorim në përgatitjen e ushqimit 

[përveç vajrave esenciale]; Esenca për përdorim në gatim [përveç vajrave esenciale]; 

Esenca për gjëra ushqimore, përveç esencës eterike dhe vajrave esencial; Esenca për 

ushqim [përveç vajrave esenciale]; Esenca ushqimore për gjëra ushqimore; [përveç esencës 

eterike dhe vajrave esencial]; Pluhur erëzash rrike japoneze (pluhur wasabi); Pluhur 

japonez arrowroot (kudzu-ko, për ushqim); Pluhur japonez me erëza specash (pluhur 
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sansho); Xhenxhefil (erëza); Aromatizues ushqimi pikant për ushqim [përveç vajrave 

esenciale]; Bazë për bërjen e koktejeve të qumështit [aromatizues]; Glutamate për ushqim; 

Glukozë për qëllime të gatimit; Erëz kripe; Shtresë erëzash për mish, peshk, shpezë; Erëza 

kripe për gatim; Përgatitje kripe; Përzierje erëzash; Karafil [erëz]; Përzierje erëzash sloppy 

joe; Përzierje erëzash për zierje; Erëza; Ekstrakte erëzash; Erëza; Erëza me bazë peshku të 

tharë; Chives të thara; Koriandër e tharë për përdorim si erëz; Barishte të thara; Fara të 

thara të koriandës për përdorim si erëza; Marinadë; Aromatizues bajamesh, përveç vajrave 

esenciale; Aromatizues i bajameve për ushqim apo pije; Aromatizues i bajameve; Ekstrakt 

malti i përdorur si aromatizues; Majonez me turrshi; Aromatizues ushqimi, përveç vajrave 

esencial; Barishte kopshti, të konservuara [erëza]; Shafran i përdorshëm si erëz; Shafran; 

Marinada që përmbajnë barishte; Aromatizues barishtesh për përgatitjen e pijeve; Gaforre 

të ziera [erëza]; Krip për ruajtjen e gjërave ushqimore; Xhenxhefil i konservuar; 

Konservime për ushqimin e kafshëve [krip]; Klorid sodiumi për konservimin e gjërave 

ushqimore; Krip për gatim; Esenca për gatim; Pluhur karafili [erëz]; Pluhur hudhre;  

Chevril i konservuar; Kaper; Ekstrakt i kakaos për përdorim si aromatizues në gjërat 

ushqimore; Vajra të kafesë; Erëza për pica; Pimento i përdorur si erëz; Speca [erëza]; Salca 

[erëza]; Erëza për pasta me bazë perimesh; Papermint për ëmbëlsira; Nenexhik për 

ëmbëlsira; Papermint [përveç për përdorim mjekësor]; Kokrra piperi; Erëz specash; Uthull 

specash; Speca; Pluhur perilla për ushqim; Uthull frutash; Aromatizues natyral për 

përdorim në akullore [përveç esencës eterike dhe vajrave esencial]; Arrëmyshk; Lëng për 

proshutë; Mbushje të përziera [gjëra ushqimore]; Kripëra minerale për konservimin e 

gjërave ushqimore; Ujë deti për gatim; Kripë deti për konservimin e gjërave ushqimore; 

Kipë deti për gatim; Rrikë [erëza]; Shtrirje Krem për lyerje me bazë të keçapit dhe 

majonezat; Përgatitje mustarde për ushqim; Uthull mustarde; Kripë selino; Allspice; 

Shurupe çokollate; Chives të konservuara; Salcë [ushqimore]; Salca; Toptha kripe për 

konservimin e gjërave ushqimore; Toptha kripe për konservimin e peshkut; Ujë i kripur për 

gatim; Ujë i kripur për përdorim në kokteje; Krip për konservimin e peshkut; Ujë i kripur 

për turrshi; Krip për kokoshka; Krip; Sage [erëz]; Krem sallate; Shafran për përdorim si 

erëz; Shafran [erëz]; Erëza; Kripë turshie për gjëra ushqimore për turshi; Erëza kokoshkash; 

Pluhur i kremit të ëmbël; Përzierje e kremrave të ëmbla; Kokrra vanilje; Aromatizues 

vanilje për qëllime të gatimit; Aromatizues vanilje; Vanilje; Erëza të thara; Përzierje 

erëzash të thara për zierje; Kripë tavoline e përzier me fara susami; Krip tavoline; Erëza 

takosh; Zëvendësues sheqeri të përbërë nga koncentrati i frutave; Turshi të ëmbla [erëza]; 

Trashës sintetik për gjërat ushqimore; Substanca që japin shije për t’iu shtuar ushqimit 

[përveç vajrave esenciale]; Aromatizues për supë [përveç vajrave esenciale]; Glikanxo ylli; 

Kripë ushqimore; Salca që përmbajnë arra; Salca të aromatizuara me arra; Salca për 

akullore; Fara susami; Pluhur mustarde për ushqim; Pluhur mustarde [erëz]; Rrikë e 

përgatitur [erëz]; Aromatizues limoni, përveç vajrave esenciale; Aromatizues të limonëve; 

Aromatizues të limonëve ushqim ose pije; Pluhur kanelle [erëz]; Kanellë [erëz]; Erëza në 

formë të pluhurave; Përgatitje aromatizuese për ushqim; Erëza ushqyese; Erëza; Marinada 

që përmbajnë erëza; Aromatizues ushqimi pikante për ushqim të kafshëve [përveç vajrave 

esencial]; Materiale lidhëse të salsiçeve; Krem i tartarit për qëllime të gatimit; Uthull vere; 

Pluhur wasabi; Hudhër e përpunuar për përdorim si erëz; Xhensen i përpunuar i përdorur si 

barishte, erëz ose si aromatizues; Shallot i përpunuar për përdorim si erëz; Barishte të 

përpunuara; Vanillin [zëvendësues i vaniljes]; Niseshte e prexhelatinizuar e modifikuar për 

ushqim [jo-mjekësore]; Ushqime të miellzuara; Ekstrakt malti për ushqim; Shtresë 
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mbuluese me substancë shkëlqyese maltdextrin për gjëra ushqimore; Maltë për konsum 

njerëzor; Maltodextrins për përdorim ushqyes [përveç mjekësor]; Farë liri për konsum 

njerëzor; Përgatitje ushqimore bazuar në drithëra; Fara qimnoni; Pluhur qimnon; Ushqim 

kokosi për konsum njerëzor; Përgatitje të karbohidrateve për ushqim; Miell patateje; Aditiv 

gluteni për qëllime të gatimit; Grurë gluteni i tharë; Përgatitje të bëra nga drithërat; Fara 

susami të bluara dhe të pjekura; Agjent për trashje për gatimin e gjërave ushqimore; Brumë, 

brumë i rrahur dhe përzierje për këtë çëllim; Agjent maje dhe thartimi; Pasta të thara dhe të 

freskëta, pasta në forma të ndryshme dhe topa buke pikante; Drithëra; Shurup dhe melasë; 

Shtresë mbuluese ushqimi e ëmbël dhe mbushje; Mjaltë biologjik për konsum njerëzor; 

Sheqer ngjyrë kafe; Tableta (jo-mjekësore -) të bëra nga glukoza me bazë kafeine; Arra 

pishe të mbuluara me sheqer; Sheqer i lëngët; Sheqer frutash; Fruktozë për ushqim; Pluhur 

glukoze për ushqim; Mjaltë e pjekur natyrale; Zëvendësime të mjaltës; Shtresë mbuluese 

ushqimi mjalte për proshutë; Sheqer i konvertuar; Krem sheqeri i konvertuar [mjaltë 

artificiale]; Sheqer i karamelizuar; Sheqer i zier; Spërkatës maltoze e kristalizuar për 

ushqim; Sheqer pluhur; Sheqer kristal [jo-ëmbëlsirë]; Mjaltë barishtesh; Maltozë; Melasë 

për ushqim; Sheqer në formë kubesh; Sheqer i bardhë; Huall mjalte e papërpunuar; Sheqer 

turbinado; Përgatitje të glukozës për ushqim; Sheqer rrushi; Zëvendësues sheqeri (natyral -

); Karamele sheqeri [për ushqim]; Krem për lyerje i ëmbël [mjaltë]; Sheqer kastor; Sheqer i 

papërpunuar; Sheqer i bërë pluhur për përgatitjen e pijeve izotonike; Sheqer pluhur; 

Propolis për qëllime ushqimore; Ngjitës bletësh (propolis); Polisakaridet për përdorim si 

ushqim për konsum njerëzor; Sheqer palme; Zëvendësues sheqeri natyral në formë të 

koncentrateve të frutave; Zëvendësues sheqeri (natyral -) në formë të grimcuar; Mjaltë 

natyrale; Gjëra ushqimore të bëra nga një zëvendësues sheqeri për bërjen e një ëmbëlsire; 

Gjëra ushqimore të bëra nga sheqeri për ëmbëlsimin e ëmbëlsirave; Gjëra ushqimore të 

bëra nga sheqeri për bërjen e ëmbëlsirave; Gjëra ushqimore të bëra nga një zëvendësues 

sheqeri për ëmbëlsimin e ëmbëlsirave; Shurup i artë; Zëvendësues sheqeri; Sheqer, përveç 

për përdorim mjekësor; Sheqer, mjaltë dhe melasë; Sheqer për bërjen e konservave të 

frutave; Sheqer për bërjen e reçeleve; Sheqer për bërjen e pelteve.   

41   Shërbime për edukim, argëtim dhe sport; Publikim dhe raportim; Përkthim dhe 

interpretim; Shërbime të lojërave të ofruara online nga një rrjet kompjuterik; Ofrimi i 

pajisjeve për karioke; Ofrimi i shërbimeve për klubet argëtuese; Qendra të fitnesit fizik 

(funksionimi i -); Shërbime për park të zbavitjes; Performanca (Prezantim direkt -); 

Shërbime të tiketave të agjencive [argëtim]; Pagesë shkollimi; Kurse korrespondencash; 

Informata argëtimi; Shërbime të orkestrave; Organizimi i festave; Organizimi i shfaqjeve 

për modë për qëllime argëtimi; Prodhim i shfaqjeve; Prodhime të teatrit; Prodhim i 

shfaqjeve [shërbimet sipërmarrëse]; Shënimi i teksteve, përveç teksteve të publicitetit; 

Botimi i librave; Organizimi dhe mbajtja e kongreseve; Prodhimi i muzikës; Ofrimi i 

muzikës online, jo të shkarkueshme; Shërbime të lojërave të ofruara online nga një rrjet 

kompjuterik; Shërbime diskotekash; Pajisje kazinosh [kumar] (ofrimin -); Konsultime mbi 

planifikimin e festave; Funksionimi i lotarive; Kumar; Pajisje argëtimi (ofrimin -); 

Udhëheqjen e klasave të fitnesit; Shërbime të kampit sportiv; Ofrimi i informatave online 

lidhur me lojtarët e lojërave; Shërbime të sallave bingo; Shërbime të basteve të futbollit 

(football pool); Organizimin e lojërave të shumta të fatit; Organizimin e lotarive për të 

tjerët; Shërbime online të kazinove; Shërbime online të kumarit; Ofrimi i një loje 

kompjuterike e cila mund të jetë e çastshme nga përdoruesit në një rrjet global dhe/apo 

internet; Ofrimi i një loje kompjuterike e cila mund të jetë e çastshme në rrjetë të gjerë nga 
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përdoruesit e rrjetit; Lojëra interneti (jo të shkarkueshme); Shërbime të lojërave elektronike 

të ofruara  përmes internetit; Shërbime të lojërave kompjuterike të ofruara përmes një rrjeti 

kompjuterik global; Shërbime të kazinove, lojërave dhe të kumarit; Kumar; Shërbime të 

lojërave kompjuterike të ofruara përmes internetit; Shërbime të lojërave kompjuterike të 

ofruara nga një databazë kompjuteri apo përmes internetit; Shërbime të lojërave 

kompjuterike, përfshirë edhe sigurimin e lojërave kompjuterike online apo përmes një rrjeti 

global kompjuterik; Shërbime të lojërave kompjuterike të ofruara me anë të internetit; 

Krijimin e filmave të vizatuar; Krijimin e filmave të vizatuar; Prodhim i filmave për 

qëllime të argëtimit; Prodhimin e mjeteve për regjistrim; Ofrimin e programeve televizive, 

jo të shkarkueshme, përmes kërkesës për video të shërbimit të transmetimit; ; Ofrimin e 

filmave, jo të shkarkueshëm, përmes kërkesës për video të shërbimit të transmetimit; 

Ofrimin e muzikës online, jo të shkarkueshme.   
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(511) 1   Komplete për ekspresim (paraqitje), amplifikim, pastrim dhe analizë të mostrave 

bilogjike, ku kompletet e përmendura së pari përbëhen nga një apo shumë nga të radhiturit 

në vazhdim: proteina, acide nukleike, qeliza, gell, proba, pufera, ngjyrosje dhe reagensa 

shoqërues dhe paisje për kryerjen e aktiviteteve të përmendura; reagensa biokimik, 

posaqerisht përbërësit, suplemente dhe aditivë të bazave për kultivimin e qelizave në 

kulturë; supstanca biokimike për përdorim në aktivitete hulumtuese shkencore, posaqërisht 

antitrupa monoklonal, antitrupa poliklonal, proteinat e pastruara dhe rekombinante, proteina 

natyrale të pastruara nga serumi fetal i gjedhit; suplemente për rritjen e qelizave, 

posaçërisht substanca biokimike për pastrim  me afinitet të substancave biokimike për 

western imuno blot-im, substanca biokimike për imunocitokimi; produkte të plazmës së 

gjakut, posaçërisht reagensa për përcaktimin e grupit të gjakut dhe materiale për kontrollën 

kompleteve diagnostike të testeve të imunoglobulinës; proteinet dhe produktet e proteinave 

(lëndë e parë) të cilat shfrytëzohen në procese  për prodhimin e mjeteve biofarmaceutike; 

preparate të bazave për kultivimin e qelizave në kulturë, posaçërisht në kultruat nga indet 

biologjike përveç për perdorime në mjekësi dhe veterinari; kripëra jo organike, posaçërisht 

karbonate, acetate, hidrokside, kloride dhe hidroksikarbonate; polioli, posaçërisht sorbitol, 

ksilitol, manitol dhe laktitol, të gjithë për përdorim në industrinë farmaceutike dhe 

ushqimore; yndyrëra dhe sheqerëra të cilët përdoren për prodhimin e mjeteve farmaceutike; 

preparate biokimike të nxjerrura nga serumi i gjakut i cili shfrytëzohet si promotor i rritjes 

në kulturat e indeve dhe bazave (platformave)  mikrobiologjike; frakcione të serumit të 

gjakut i cili shfrytëzohet për hulumtime bilogjike in vitro për modifikimin e sipërfaqeve të 

rruzave të kuqe dhe të bardha të gjakut; mjete kimike për perdroim në laboratoriumet 
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klinike apo medicinale, në hulumtime mjekësore dhe hulumtime shkencore, posaçërisht 

reagensa për analiza, kontrollë të kulaitetit, përgatitja e mostrave, tretja (digjestimi) dhe 

ekstraktimi (nxjerrja) e mostrave; mjete kimike si lëndë e parë dhe aditivë për sintezën e 

bashkëdyzimeve organike; reagensat kimik, biokimik dhe biologjik dhe mjete kimike për 

industri apo përdorim shkencor; qeliza, proteina; peptide, acid nukleik dhe reparate  të cilat 

përmbajnë qeliza, proteina për hulumtime shkencore, laboratorike dhe mjekësore; peptidet 

dhe acidet nukleike për përdorim në teknologjinë e ekspresimit të gjeneve, hulumtimin e 

biologjik, gjenetik, kimik dhe shkencor dhe zhvillim.       

3   Preparate për  pastrim,  lustrim, fërkim dhe gërryerje; detergjente.     

5   Mediume (baza ) për kultivimin e qelizave në kulturë, serume, antigjene, antiserume, 

substanca kemoiluminiscente për diagnozë serologjike; prodhime dhe substanca 

farmaceutike; mjete biofarmaceutike; proteina, reagensa proetinesh dhe përbërës në bazë të 

proteinave për përdorim mjekësor, faramceutik dhe veterinar; suplementa proteinik; 

proteina për përdorim si përbërës nutricional në industrinë ushqimore dhe farmaceutike; 

mediume (baza) për kultivimin e qelizave në kulturë, posaçërisht kultura të indeve bilogjike 

të adaptuara për përdorim në mjekësi; ekscipientë për qëllime farmaceutike; preparate të 

nxjerrura nga serumi i cili shfrytëzohet si promotor i rritjes në kulturat e indeve  dhe 

mediumeve (bazave ) mikrobilogjike; preparate diagnostifikuese për përdorim në mjekësi; 

preparate farmaceutike për përdorim në industri dhe shkencë, posaçërisht reagensa 

diagnostik mjekësor për analiza, kontrolla e kualitetit dhe përgatitja e mostrave, tretja 

(digjestimi) dhe ekstraktimi i mostrave; peptidet, acidet nukleike dhe preparatet të cilët 

përmbajnë qeliza, proteina për qëllime farmaceutike; peptidet dhe acidet nukleike për 

përdorim në mjekësi dhe veterinari.      

7   Përzierse, posaçërisht përzierse  industriale për një përdorim për përzierje të lëngjeve në 

farmaceutikë dhe industrinë kimike; makina për mbushje, posaçërisht sajimet (bashkim 

elementesh të ndryshme) për mbushje dhe sajimet për filtrim  të lëngjeve nga shumë 

lokacione në të njëjtën kohë për një përdorim; aparate elektrike dore për lakim (dredhje) 

mbajtje të gypave për dredhje dhe prerje   

9   Prodhime aparatesh dhe instrumentesh  të lira të cilat hudhen pas nje përdorimi, 

posaçërisht bioreaktorë industrial për një përdorim për kultivimin e qelizave në industrinë 

framaceutike dhe kimike; filtra laboratorik, posaçërisht makina me aparate për filtrim me 

rrjedhje tangencionale për përgatitjen e mostrave bilogjike; filtra laboratorik, posaçërisht 

makina për filtrim, pastrim dhe koncentrim të lëngjeve për preparate farmaceutike ultra të 

pastra në bazë të tretësit apo ujit; aparate dhe instrumente matëse dhe  shkencore, 

laboratorike, posaçërisht filtrat laboratorik për lëngje, shtëpiza për filtra laboratorik për 

lëngje dhe instrumente për detektimin e gjendjes së filtrave, posaçërisht instrumente për 

testimin e integritetit të filtrave; analizatorë dhe aparate për analiza, posaçërisht senzorë për 

detektimin e temperaturës, oksigjenit, pH vlerave dhe parametrave tjerë në formë të 

dioksidit të karbonit; filtra laboratorik, posaçërisht filtra për pastrimin e lëngjeve dhe 

gazrave; mbajtës i filtrit dhe  të shtëpizës për pastrimin e lëngjeve dhe gasit për destinime 

laboratorike; aparate dhe instrumente për ndërrimin e joneve, posaçërisht filtra për 

pastrimin e lëngjeve dhe gasit për destinime laboratorike; aparate për testim, posaçërisht 

aparate për testimin e pastërtisë së lëngjeve dhe gasit; publikime në formë elektronike të 

cilat mund të merren në kompjuter apo në CD-rom disqe, posaçërisht udhëzime dhe 

dokumentacioni teknik  i cili përmban informata lidhur me filtrimin e lëngjeve dhe gasit; 

softver kompjuterik për përcjelljen e filtrimit të lëngjeve dhe gasit; senzorë për shtypjen 
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(presionin), filtra për ultrafiltrim, posaçërisht filtra për lëngje për destinime  laboratorike; 

komplete për analiza, për caktimin dhe/ose identifikimin biologjik dhe/ose molekulave 

kimike dhe /ose llojit i cili përmban enë reakcionesh në formë të gotave, reagensa dhe 

udhëzime; paisje për testimin e sterilitetit, posaçërisht aparate elektronike për testimin e 

sterilitetit të pasijes për filtrim; membrana ultrafiltruese, posaçërisht aparate shkencore në 

formë të membranave të përziera nga esterë celuloze membranash termoplastike për 

përdorim në veprimtari hulumtuese shkencore; sisteme fluoroscente, 

elektrokemoiluminiscente dhe bioiluminiscente të cilët përmbajnë detektorë për të treguar 

prezencë të një apo më shumë sinjaleve fluoroscente, elektrokemoiluminiscente dhe 

bioiluminiscente, paisje për incizimin e fotografive në formë të kamerës ose mikroskopit i 

cili tregon sinjalin e detektuar, filtër për zënjen e kontaminimeve nga lëngu i cili detektohet 

dhe reagensa për shenjimin e kontaminimeve për nevoja të detektimit dhe (regjistrimit) 

incizimit nga ana sistemit për detektimin e kontaminimeve në lëngje; aparate për 

ekzekutimin e zbërthimit (ndarjes) kromatografike dhe pjesë për aparate të tilla, posaçërisht 

kolona për kromatografi për përdorim laboratorik dhe sisteme për kontrollë për makina  

filtrimi të lëngjeve për përdorim laboratorik; njësi, aparate , instrumente dhe kartrrigjë për 

pastrim për përdorim laboratorik, posaçërisht aparate laboratorike në formë të filtrave për 

lëngje dhe gas; paisje për ndarje në bazë të adsorbimit, posaçërisht filtrat laboratorik të cilët 

posedojnë një apo më shumë lloje kimike apo të ngarkesave të elektrizuara për apsorbim  të 

papastërtive; softver kompjuterik për managjimin e procesit biofarmaceutik të pastrimit; 

njësi testuese për përcaktimin  e integritetit dhe distribuimin e madhësive të poreve të 

filtrave me membrana, posaçërisht  paisja për testim me të cilin matet integriteti, 

temperatura, shtypja, pozita dhe forma e pjesëve punuese (aktive) në veglën e makinës; 

senzorë për temperaturë dhe senzorë të tjerë për temperaturë, oksigjen, pH dhe parametra 

tjerë në formë të dioksidit të karbonit; pH elektroda për hulumtime laboratorike; filtra nga 

membranat për përdorim në laborator apo për shkencë; filtra laboratorik, posaçërisht 

membrana të cilat pë cilat përdoren për dializë, osmozën reverze dhe ultrafiltrime për 

qëllime laboratorike apo shkencore; filtra laboratorik, posaçërisht paisje për filtrim, pastrim 

dhe koncentrim të lëngjeve për përdorim laboratorik; bioreaktorë për kultivimin e qelizave 

në kulturë për përdorim në industri; pjesë dhe vazhdime për të gjithë mallrat e përmendura 

më sipër, posaçërisht pipëza për shpërndarjen e lëngut në formën e pipëzave automatike për 

shpërndarjen e lëngjeve, epruveta për lenge në formë të epruvetave laboratorike për ruajtjen 

e substancave, epruveta laboratorike  për shqyrtim, pompa të lëngjeve në formë të pompave 

për testime laboratorike;  njësitë e shpërndarjes së presionit të ndërtuara nga çeliku të 

projektuara për ruajtjen dhe shpërndarjen e kimikateve laboratorike, tretës të pastërtive të 

larta, lëngjeve të avullueshme dhe të lëngjeve të avullueshme senzitive në ajr; komplete për 

reakcione zingjirore të polimerazës (PCR); pjesë dhe vazhdime për të gjitha produktet e 

përmendura me sipër.      

10   Filtra të destinuara për mjekësi, posaqërisht filtrat të destinuar për bakteriologji dhe 

virusologji në formë të shiring-filtrave   

11   Filtra për pastruesit e ujit; kartrigjë të filtrave për paisjet për pastrimin e ujit; aparate 

dhe instrumente për pastrimin e ujit me një përdorim, posaçërisht filtrat dhe pastruesit për 

hjekjen e kontaminimeve nga lëngjet në formë të ujit; makina për pastrimin e ujit; vegla të 

makinave për pastrimin e ujit; makina pastruese për hjekjen kontaminantëve nga uji; 

kartrigjë filtër për pastrimin e ujit; aparate për qëllime ventilimi, qëllime furnizimi me ujë 

dhe sanitari, kryesisht paisje për hjekjen  e kontaminantëve nga uji dhe ajri, kryesisht filtra 
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të ujit dhe të ajrit për përdorim shtëpijak; kartrigjë, njësi, sisteme, aparate dhe instrumente 

për pastrim, posaçërisht pastruesit e ujit; aparate për pastrim, posaçërisht pastruesit për ujë 

dhe ajr; njësi për pastrim për përdorim në industri, posaçërsisht njësitë për pastrimin e ujit 

dhe ajrit; njësitë për pastrim për përdorim në industri për hjekjen e kontaminimeve nga uji 

dhe ajri, posaçërisht  njësitë për pastrimin e ujit dhe ajrit; filtra, posaçërisht filtrat për ujë 

dhe ajr për përdorim shtëpijak; kartrigjë filtra për filtrat e ujit; shtëpiza dhe mbajtësit e në 

veçanti të përshtatur për filtrat e ujit; aparate dhe instrumenet për filtrim, posaçërisht filtrat 

për ujë dhe ajr për përdorim shtëpijak; sisteme për filtrimin e lëngjeve me rrjedhje 

tangenciale të cilët përmbajnë filtra për ujë; paisja për tretman të lëngjeve në formë  të 

aparateve për tretmanin e lëngjeve, posaçërisht makina për kullim (kthjellim) për përdorim 

në trajtimin e lëngjeve në formë të ujit dhe ujrave laboratorike; aparate të cilat përdoren për 

dializë, osmozën reverzive dhe ultra filtrime për përdorim në industri, posaçërisht paisje për 

trajtimin e ujit në formë të njësive për osmozën reverzive ; njësitë për kondicionimin e ujit 

dhe ajrit; pjesë dhe vazhdime për tërë produktet e përmendura më sipër, posaçërisht paisjet 

për filtrimin e ujit në formë të njësive kartrigjë filtra; aparatet për parapastrim dhe pastrim, 

posaçërisht njësitë për pastrimin e ujit dhe ajrit; njësi, sisteme, aparate dhe instrumente për 

pastrimin e ujit dhe ajrit, posaçërisht pastruesit e ujit dhe ajrit; filtra për ujë dhe ajr për 

përdorim shtëpijak, kartrigjë për filtra për ujë dhe ajr, shtëpiza për filtra për ujë dhe ajr, të 

gjitha për filtrimin e produkteve nëpërmjet të zënjes (kapjes) dhe adsorbimit të grimcave të 

kontaminantëve  nga lëngjet; pakete të paratrajtimit, posaçërisht filtrat për ujë dhe mjetet 

për trajtimin e ujit në formë të paisjeve për apsorbim në formë membranash të bazuara në 

paisje jono-ndërruese (që ndërrojnë jonet) për eliminimin e grimcave të mëdhaja; kartigjë 

membrana për filtra për ndarjen e biomolekulave në prodhimtarinë biofarmaceutike ; 

paisjet për filtrim dhe pastrim, posaçërisht filtrat për ujë dhe ajr; filtrat për eliminimin e 

kontaminantëve nga uji  dhe ajri për përdorim shtëpijak; elemente për pastrim për 

eliminimin e kontaminantëve nga uji apo lëngjet, posaçërisht pastruesit e ujit; pjesë dhe 

vazhdime për tërë produktet e përmendura më sipër , posaçërisht elemente e lidhese për 

paisje për filtrimin e ujit, pipëza për paisjet për filtrim të ujit, tuba (gypa) të cilët janë pjesë 

e paisjeve dhe pompave për filtrim të ujit, të gjitha lidhëset e përmendura më sipër, pipëzat, 

tubat dhe pompat të cilat janë pjesë përbërëse dhe të cilat shiten si njësi së bashku me 

paisjet për pastrim të ujit.                

42   Sherbime të hulumtimit farmaceutik dhe biologjik, posaçërisht shërbime 

antiserumatike, duke përfshirë përgatitjen e imunogjenit, imunizimin dhe prodhimin, 

karakterizimin e antitrupave, pastrimin e antitrupave, paketimin e antitrupave, zhvillimi dhe 

selektimi i hibridomit, shërbime të kultivimit të indeve në kulturë duke u përshtatur  

kërkesave, zhvillimi dhe testimi i imunoassay-it, shërbime imunogjenitetit dhe vivariumit; 

prodhimi i antitrupave duke u përshtatur kërkesave; prodhimi i kulturave qelizore dhe  

produkteve bilogjike duke iu përshtatur kërkesave; hulumtimi dhe zhvillimi dhe projektimi 

i proceseve në lëminë e zhvillimit dhe prodhimit të barërave në industrinë farmaceutike dhe 

bioteknologjinë humane dhe animale; sherbime për dizajnimin dhe implementimin dhe 

validimin dhe trajnimin lidhur me krijimin dhe funksionimin e një procesi të prodhimit të 

barnave në industrinë farmaceutike dhe bioteknologji sikurse që është zhvillimi i procesit, 

porcesi i shkallëzimit, procesi i përzgjedhjes së mjeteve dhe paisjeve, furnizimi, instalimi, 

validimi, trainimi i operatorëve dhe operimi; sherbime shkencore dhe tekniologjike, 

posaçërsiht hulumtime dhe projektime në industrinë farmaceutike, kimike dhe ushqimore; 

sherbime të analizave dhe hulumtime industriale për industrinë farmaceutike, kimike dhe 
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industrinë ushqimore.  
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(511) 7   Makina dhe aletet e makinave; motorët dhe motorë me djegie te brendshme  

(përveç automjeteve tokësore); makinat lidhëse dhe komponentët e transmisionit  (përveç 

automjeteve tokësore); mjetet bujqësore përveç atyre me operim të dorës; inkubatorët për 

vezë; makina automatike me monedhë; pastruesit vakum elektrikë për qëllime shtëpiake; 

pastruesit vakum elektrikë(me vetëlëvizje) përdorimi i sistemeve te kompjuterizuar cloud 

për qëllime shtëpiake; pastruesit vakum elektrikë(me vetëlëvizje) për qëllime shtëpiake; 

pastruesit vakum elektrikë (me vetëlëvizje), domethënë, robotët, përdorimi i sistemeve te 

kompjuterizuar cloud për mirëmbajtje shtëpiake me funksione gjeneruese ion; pastruesit 

vakum elektrikë (me vetëlëvizje), domethënë, robotët për mirëmbajtje shtëpiake; pastruesit 

vakum elektrikë për kolltuk (dyshek Japonez) për qëllime shtëpiake; makinat larëse 

elektrike për qëllime shtëpiake; makinat larëse elektrike me funksion te tharjes për qëllime 

shtëpiake; makinë larëse enësh për qëllime shtëpiake; makinat elektrike për lustrim me wax 

(dyllë) për qëllime shtëpiake; përpunuesit elektrik te ushqimeve për qëllime shtëpiake; 

makinat përzierëse për qëllime shtëpiake; bluesit elektrik te ushqimeve  për qëllime 

shtëpiake dhe industriale; prerësit-bluarsit elektrik te ushqimeve; prerësit-bluarsit e mishit; 

bluesit e mishit;makina elektrike për bërjen e lëngjeve për qëllime shtëpiake; makinë për 

bërjen e lëngjeve me shpejtësi të ngadalshme për përdorim shtëpiakë; shtypëse elektrike e 

frutave për qëllime shtëpiake ;pastruese elektrike me vakum për qëllime industriale; 

pastruesit automatik vakum (me vetëlëvizje) përdorimi i sistemeve te kompjuterizuar cloud 

për qëllime industriale; pastruesit automatik vakum (me vetëlëvizje) për qëllime industriale; 

pastruesit automatik vakum (me vetëlëvizje), domethënë, robotët, përdorimi i sistemeve te 

kompjuterizuar cloud për qëllime industriale me funksione gjeneruese ion; pastruesit 

automatik elektrik vakum(me vetëlëvizje) domethënë, robotët për qëllime industriale; 

pastruesit automatik vakum (me vetëlëvizje) domethënë, robotë për pastrimin e moduleve 

të celulave diellore; makinat pastruese elektrike për qëllime industriale; enëlarëse për 

qëllime industriale; nxjerrësit elektrik te lëngjeve; shtrydhëse elektrike e lëngjeve për 

qëllime industriale; makinat grill për perime; makinë përzierëse e ushqimeve për qëllime 
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industriale; makina qëruese për ushqime për qëllime industriale; prerëset e ushqimeve; 

makina copëtuese dhe makina për prerje te hollë për qëllime industriale; makinat e 

përpunimit të ushqimit dhe përpunimit të pijeve;bularësit e kafesë përveç atyre me operim 

dore; makinat bluarës; makinat elektrike për lustrim me wax (dyllë) për qëllime industriale; 

robotë për transportin e bagazheve; ashensor; pajisje për heqjet statike makina me 

monedhë.    

8   Alete dhe vegla dore (me operim dore ); komplet i enëve;anësore krahu ; pajisje 

rroje;hekur elektriku për hekurosje; hekur elektrik me avull për hekurosje; shufër për 

derdhej apo hekurosje  të flokëve; shufër për dredhje te flokëve; drejtues i flokëve; stilizues 

i flokëve; makinë rroje; makinë rroje elektrike; pajisje elektrike për depilim   

9   Aparatura për mësimdhënie  dhe instrumente, shkencore,detare, analize, 

fotografike,kinematografike,optike, peshimit, matese, sinjalizuese, kontrolluese 

(mbikëqyrëse), jetëshpëtues; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për incizim, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet 

e incizimit; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera digjitale incizuese; mekanizma për 

aparatet qe  janë  funksionojnë  me monedhë, regjistrues për kesh (arkë), makina 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit për të dhëna, kompjuter, softuer; aparat shuarjen e zjarrit; 

zmadhues zëri; pajisje teatrale shtëpie; kufje; radio në internet; gramafon (disk rrotullues); 

marrësit televizivë LCD;  robot- në formë të telefonave të mençur; telefona te tjerë të 

mençur; telefonat celularë; telefonat të tjerë; pjesë dhe pajisje për telefona; kompjuter 

tabletë; tabelë portativ digjitale ndihmëse; orë digjitale portative ndihmese; ndihmëse 

digjitale portative; tabelë e bardhë e integruar; tabelë e bardhë interaktive, ; tabelë e bardhë 

e integruar me panel të prekjes, tabelë e bardhë interaktive me panel te prekjes; softuer 

aplikacione për telefona të mençur dhe tabletë digjital ndihmes; aplikacione tjera 

softuerike; aparatura tjera te telekomunikacionit; elektronike - të aplikuara në aparatura dhe 

pjesët e tyre; bateria; tela dhe kabllo elektrike; distrubutuesit elektrik dhe/ose makinerit 

kontrolluese dhe aparatura; robotët vetëlëvizës për monitorimin e sigurisë; robotët 

vetëlëvizës  monitorues për qëllime  e sigurie; robotët monitorues për qëllime sigurie; 

makina dhe instrumente  kontrolluese automatike nga temperatura dhe monitorimi i lëvizjes 

të ajrit të kondicionuar ose ngrirjes ose qëllimi i ngrirjes; rregulluesit e dritës për llambat; 

kontrolluesit e fuqis per llambat; makina dhe instrumente për matjen ose testimin e 

temperaturës, lagështisë dhe presionit atmosferik; kontrolluesit automatik te matjes dhe 

kontrolluesit automatik te matjes ne distanc, monitorimin dhe kontrollin për qëllime të 

klimatizimit; kamera per qëllime monitorimi; video kamera vëzhguese; aparatura kundër 

zjarrit dhe kundër vjedhjes; sendoret monitorues; aparatura monitoruese, elektrike; kamerat 

monitoruese me sensor lëvizës; incizueset e të dhënave për transmetimin dhe ruajtjen 

nëmës  pasjeve elektronike te memories dhe nëpërmjet wireless ( transmetim pa kabllo) ose 

kabllos; pranuesit e zërit; aparatura për transmetimin e zërit ose imazheve; aparatura për 

transmetimin zërit apo imazheve; aparatura për incizimin e zërit ose imazheve; aparatura 

paralajmëruese video kamerat për monitorimin e foshnjave ose sensorët; përkthyesit 

elektronik përmes zërit; përkthyesit elektronik; transportuesit e te dhënave  të para incizuara 

nëpërmjet  sistemeve të njohjes së zërit; instrumente për rigjenerimin e tingullit; 

altoparlantët; aparatet për regjistrimin e të dhënave kompjuterike; aparatura për procedimin 

e të dhënave; programe kompjuterike te shkarkueshme në përmjet internetit; programe 

kompjuterike(softuer te shkarkueshem); kompjuter dhe softuer kompjuterik; celulat 
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modulare fotovoltaike; bateritë solare( me rreze dielli); aparaturat fotovoltaike dhe 

instalimet; pranuesit televiziv me përdorim të ekraneve paraqitëse si pasqyrë; monitorët me 

përdorim të ekraneve paraqitëse si pasqyrë; alarmet e sigurisë kundër hyrjes për dyer; 

alarmet e tymit; alarmet e rrjedhjes së ujit; alarmet kundër-vjedhjes; mekanizmat e mbylljes 

elektronike për kasaforta; kontrolluesit nga distanca për monitorimin të energjisë;vatmetër; 

konvertuesit e energjisë elektrike; aparatet për matjen e energjisë; detektorët e mikrobeve; 

senzoret për mikrobe; matësit ose testuesit e  makinave dhe instrumenteve; pedometër; 

njehsorët; sendoret vibrues; video incizuesi  të tilla si disqe të para-incizuara dhe video 

kaseta; file muzikor të shkarkueshem; file të imazheve  të shkarkueshem; shkarkimi i 

tingujve ose imazheve; aplikacione softuerike për kompjuter për përkrahës portativ digjital; 

softuer kompjuterik për cloud kompjuterik (funksione kompjuterike); aplikacione 

softuerike; programe aplikative për telefonat e mençur me përdorim nëpër mjet wireless 

(komunikim pa tela ) rrjetit hapësinor  lokal për kontrollimin e pajisjeve elektrike në shtëpi; 

programe te shkarkueshme për lojëra për telefonat mobil; programe kompjuterike te 

lojërave te shkarkueshme nëpërmjet internetit; programe për lojëra portative me shfaqje të 

kristaleve të lëngëta të shkarkuar nëpërmjet internetit;  softuer kompjuterik te 

shkarkueshem; zile për telefona mobil të shkarkueshme; publikimet elektronike të 

shkarkueshme; publikimet elektronike; sendoret AGEs( produkte të përparuara të 

glicatimit); aparate të analizës së proteinave; aparatet e elektroforezës ; aparaturat 

absorbuese; aparatura me imazhe  fluoreshente; aparatura per analizen e dheut; peshore e 

banjos.  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; masazh aparatet; aparatura, 

pajisje dhe artikuj për përkujdesjen  foshnjave; aparatura për aktivitet seksual, pajisjet dhe 

artikuj; aparaturat për  masazh të trupit; aparaturat për masazh të fytyrës.   

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohëse, tharje, ventilim, 

furnizues uji dhe  aparatura për qëllime sanitare; gjeneratoret ion për qëllime shtëpiake; 

aparaturat për gjenerimin automatik të joneve (vetëlëvizës) për qëllime shtëpiake; 

aparaturat  për gjenerimin automatik të joneve (vetëlëvizës) për përdorim  sisteme në 

sistemet  cloud për qëllime shtëpiake; kondicionerët e ajrit për qëllime shtëpiake; pastruesit 

e ajrit për qëllime shtëpiake;  pajisje për largimin lagështisë nga ajri për qëllime shtëpiake; 

pajisje për mbajtjen lagështisë në ajër për qëllime shtëpiake; ventilatorët elektrik; 

ventilatorët elektrik të ventilimit; respirator(ventiluesit e kuzhinave); shporet elektrik; 

makina me shtypje ajri që kanë kondicionerë jon për qëllime të ajrit të kondicionimit; 

makinat elektrike me shtypje ajri per qellime te ajrit të kondicionuar; futon (dyshek 

japonez) tharës për qëllime shtëpiake; makinë tharëse elektrike e rrobave për qëllime 

shtëpiake; frigoriferë elektrike për qëllime shtëpiake; furrat me avull me super nxehje  për 

qëllime shtëpiake; furrat me avull super të nxehtë  që kanë funksion të furrave me 

mikrovalë për qëllime shtëpiake; furrat toster me avull me super nxehje për qëllime 

shtëpiake; furrat me mikrovalë; furrat elektrike; shporet elektromagnetikë me induksion për 

qëllime shtëpiake dhe industriale; grilla elektrik; shporet për ngrohje me ngrohës 

induksioni; sirtarët e sipërme te shporeteve dhe mikrovalëve; sirtarët për ngrohësit elektrik; 

ene elektrike për oriz për qëllime shtëpiake; toster elektrik; toster elektrik me furrë; tiganët 

elektrikë për skuqje; tiganët elektrikë për gatim; ene gatimi elektrike; ibrik elektrik jar; 

tenxhere e thellë elektrike; tigan elektrik ngrohës; avullues elektrik; bërsitë elektrik të   
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kafes; bërsitë elektrik të sandviçit te nxehtë; ene gatimi elektrike për fryrje e ushqimeve; 

pajisje elektrike për bërjen  supës; pajisje elektrike për bërjen e jogurtit; makinat për bërjen 

e bukës; bërësit elektrik të çajit; urnë elektrike; tenxhere elektrike me presion; gjeneratorë 

jon për kapak, pastruesit e kapakëve; aparaturat elektrike me avull për fytyrë me përmbajtje 

te funksioneve gjeneruese jon; aparaturat elektrike për fytyrë me përmbajtje te funksioneve 

gjeneruese jon; tharëse flokësh për qëllime shtëpiake; pajisje shtëpiake elektrotermike për 

qëllime bukurie ose sanitare; pajisje  të tjera shtëpiake elektrotermike; ndriçuesit- diodat 

emetuese[LED] instalime ndriçuese; llamba elektrike dhe aparatura te tjera ndriçuese; 

ndriçuese rruge me celula modulare solare(rreze dielli); kabina frigorifer për 

ekspozim;makina dhe aparatura ngrirës për qëllime industriale; ftohëse dhe/ose vitrina 

ngrirës; ibrik elektrik; ngrohës elektrik te ujit; plloça elektrike për qëllime industriale; 

berner(hedhes i flakës)  gazi për qellim industriale; ngrohës elektrik i gatimit per qëllime 

industriale; makinë tharëse e enëve për qëllime industrial; aparatura dezinfektues të enëve 

për qëllime industriale; aparatura të tharjes; aparatura për ngrohje të dyshemesë; 

kondicionerët e ajrit dhe aparaturat për ngrohje; aparaturat e ngrohjes elektrike; 

kondicionerët e ajrit për qëllime industriale; gjeneratorë jon për qëllime industriale; 

aparaturat për filtrimin e ujit; pastruesit e ujit; depozitë elektrik i ujit;depozitë elektrik i ujit 

të ngrohet; vaskë ngrohëse e ujit; aparaturë  elektrike dushi e përbërë nga një ngrohës uji 

dhe një dush koke; aparaturë  elektrike dushi e përbërë nga një ngrohës uji, dush koke dhe 

pompës; dush tualeti; aparate elektrike për ngrohje dhe tharje për banjo; aparate elektrike 

tharëse të banjos; aparate e ngrohjes dhe tharjes me gaz për banjo; aparate tharëse me gaz 

për banjo; depozitat elektrike të pijeve për qëllime shtëpiake; depozitat elektrike të pijeve 

me gaz qëllime industriale; depozitat elektrikë të pijeve qëllime industriale; njësi e stolie 

tualeti me larje curril; guacë tualeti; shtroj ose përdorime stilizues japoneze të guacave të 

tualetit; tharëse flokësh për qëllime industriale; bërsitë hipoklorit të lëngët të natriumit; 

jonizuesit elektrik të ujit për qëllime shtëpiake; jonizuesit elektrik të ujit.   

21   Ene kuzhine ose  shtëpiake dhe kontejnerët; krehër dhe sponga; brusha, me përjashtim 

të brushave te ngjyrave ; brusha-materialet bërës; artikuj për qëllime pastrimi; xhama të 

papërpunuara ose gjysmë të përpunuara, përveç xhamave të ndërtimit; qelqe, enë prej 

argjile dhe porcelani dhe; bordet elektrike hekurosje; dërrasa elektrike për hekurosje. 

  

 

 

 

(111)  24017 

(151)  18/12/2018 

(181)  29/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1440 

(732)  Ningbo Genin Industrial Co., Ltd. 

Room 536, Bld. 5, No. 22 Henghe Road, 

Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province, 

China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 7   Koka shpimi [pjesë makinerish]; Makineri shpimi; Sharra [makineri]; Makineri 

dhe aparatura për lustrim [elektrike]; Makineri prerëse; Sharra me zinxhirë; Vegla që 

mbahen në dorë, ndryshe nga ata që vihen në veprim në dorë; Çekiçë elektrikë; Gjeneratorë 

të rrymës elektrike; Makineri saldimi, elektrike; Makineri prerëse bari [makineri]; Makineri 

për spërkatje; Makineri larëse me presion të lartë; Pompa [makineri]; Makineri të ajrit të 

kompresuar   

8   Vegla dore, që vihen në veprim në dorë; Lima; Prerësa tubash [vegla dore]; Çekiçë 

[vegla dore]; Çelësa anglezë [vegla dore]; Sëpata; Zhveshës telash elektrikë [vegla dore]; 

Pinca; Sharra [vegla dore]; kaçavida, jo-elektrike; Grabuja [vegla dore]; Gërshërë për 

krasitje; Vegla të kopshtarit, që vihen në veprim me dorë; Thika për punë të imëta [bisturi]; 

Krikë për ngritje, që vihen në operim me dorë.   

9   Peshore; Helmeta mbrojtëse; Vizore [instrumenta matës]; Pajisje mbrojtje për personelin 

të përdorura kundra aksidenteve; Priza, portollamba dhe kontakte të tjera [lidhësa 

elektrikë]; Maska mbrojtëse; Kalibra; Ngarkuesa rryme për bateri elektrike; Bateri, 

elektrike; Nivele [instrumenta për përcaktimin e horizontit]; Metra; Shndërruesa 

[elektriciteti]; Teleskopë;  Trekëndësha paralajmërues për difekt të automjetit; Xhama 

kundër shkëlqimit verbues.   

 

 

 

(111)  24014 

(151)  18/12/2018 

(181)  29/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1441 

(732)  Wal-Mart Stores, Inc. 702 S.W. 8th 

Street, Bentonville, Arkansas, USA 72716, 

US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  WALMART 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim 

dyqanesh të mëdha me shumëllojshmëri mallrash; menaxhim tregu; menaxhim dhe 

funksionim të tregjeve të mëdha; promovim shitjesh për të tjetër, agjenci import-ekporti, 

marrëdhenie me publikun, publicitet me postën direkte, përhapje të materialeve për 

publicitet, analiza kosto-çmim, studime dhe kërkime tregu, shpërndarje mostrash mallrash, 

demonstrim mallrash, kërkime biznesi, prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllim të shitjes me pakicë, përpunim administrativ të urdhërave të blerjes; informacion 

biznezi; ofrim të një vendi tregtimi në linjë për blerësa dhe shitësa të mallrave dhe 

shërbimeve; konsulencë në menaxhim personeli; shërbime rilokimi për biznese; shërbime 

sekretarie, mbajtje llogarie, dhënie me qira të makinave automatike shitëse, kërkime 

sponsorizimi; dhënie me qira të stendave për shitje; shërbime të listës së dëshirave; 

shërbime të listës së dëshirave në linjë; shërbime të shitjes me pakicë, të shitjes me shumicë 

dhe në linjë të lidhura me: pjesë, pjesë rezervë dhe aksesorë për automobilë, produkte të 

dyqanit të bukës, produkte sallamerie, produkte ushqimore , pije alkolike dhe jo-alkolike, 

përgatitje farmaceutike, veterinare dhe higjenike, pajisje mjeksore, syze, syze dielli dhe 
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lente kontakti, pajisje elektrike dhe elektronike, mobilje për ambjente të brendshme dhe të 

jashtme, dekor shtëpie, lodra, mallra sportivë, rekreacioni në natyrë, produkte kujdesi 

personal, të shëndetit dhe bukurisë, gjëra të domosdoshme për shtëpi, veshje, këpucë-

sandale, kapele, produkte kujdesi për oborr, kopsht, lëndina dhe peisazhe, produkte për 

gatim në grillë, regjistrime argëtimi, lojra video, libra dhe publikime, instrumenta 

muzikorë, pajisje zyre, furnizime arti dhe zejtarie, furnizime për pushim dhe festim, artikuj 

argjendarie, produkte për kafshë shoqëruese.   

36   Sigurim; çështje financiare; çështje monetare; shërbime konsulence dhe këshillimi 

financiar; çështje me pasuri të patundshme; shërbime bankare; menaxhim pasurish të 

patundshme; mbledhje fondesh bamirësie   

 

 

 

(111)  24012 

(151)  18/12/2018 

(181)  29/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1442 

(732)  Wal-Mart Stores, Inc. 702 S.W. 8th 

Street, Bentonville, Arkansas, USA 72716, 

US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SAM’S CLUB 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim 

dyqanesh të mëdha me shumëllojshmëri mallrash; menaxhim tregu; menaxhim dhe 

funksionim të tregjeve të mëdha; promovim shitjesh për të tjetër, agjenci import-ekporti, 

marrëdhenie me publikun, publicitet me postën direkte, përhapje të materialeve për 

publicitet, analiza kosto-çmim, studime dhe kërkime tregu, shpërndarje mostrash mallrash, 

demonstrim mallrash, kërkime biznesi, prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllim të shitjes me pakicë, përpunim administrativ të urdhërave të blerjes; informacion 

biznezi; ofrim të një vendi tregtimi në linjë për blerësa dhe shitësa të mallrave dhe 

shërbimeve; konsulencë në menaxhim personeli; shërbime rilokimi për biznese; shërbime 

sekretarie, mbajtje llogarie, dhënie me qira të makinave automatike shitëse, kërkime 

sponsorizimi; dhënie me qira të stendave për shitje; shërbime të listës së dëshirave; 

shërbime të listës së dëshirave në linjë; shërbime të shitjes me pakicë, të shitjes me shumicë 

dhe në linjë të lidhura me: pjesë, pjesë rezervë dhe aksesorë për automobilë, produkte të 

dyqanit të bukës, produkte sallamerie, produkte ushqimore , pije alkolike dhe jo-alkolike, 

përgatitje farmaceutike, veterinare dhe higjenike, pajisje mjeksore, syze, syze dielli dhe 

lente kontakti, pajisje elektrike dhe elektronike, mobilje për ambjente të brendshme dhe të 

jashtme, dekor shtëpie, lodra, mallra sportivë, rekreacioni në natyrë, produkte kujdesi 

personal, të shëndetit dhe bukurisë, gjëra të domosdoshme për shtëpi, veshje, këpucë-

sandale, kapele, produkte kujdesi për oborr, kopsht, lëndina dhe peisazhe, produkte për 

gatim në grillë, regjistrime argëtimi, lojra video, libra dhe publikime, instrumenta 

muzikorë, pajisje zyre, furnizime arti dhe zejtarie, furnizime për pushim dhe festim, artikuj 

argjendarie, produkte për kafshë shoqëruese.   
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36   Sigurim; çështje financiare; çështje monetare; shërbime konsulence dhe këshillimi 

financiar; çështje me pasuri të patundshme; shërbime bankare; menaxhim pasurish të 

patundshme; mbledhje fondesh bamirësie   

 

 

 

(111)  24246 

(151)  24/01/2019 

(181)  30/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1448 

(732)  Energetix GmbH & Co. KG Franz-

Kirsten-Strasse 1, 55411 Bingen, Germany, 

DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  INJA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   shtojcat e ushqimit   

 

 

 

(111)  24226 

(151)  16/01/2019 

(181)  30/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1452 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH  

 Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim an 

Rhein, Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  PREVANTIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate veterinare, shtojca ushqimore për kafshë që përdoren për qëllime 

mjekësore, preparate me vitamina dhe shtojca me minerale për kafshë”.    

31   ''Ushqime për kafshë dhe shtojca ushqimore për kafshë (që janë të përfshira në klasën 

31).''   

 

 

(111)  24227 

(151)  16/01/2019 

(181)  30/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1453 

(732)  Mavic S.a r.l. 19, rue du Commerce 

1351 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 25   Veshje, këpucë; kapelë; T-këmishë; Polo këmishë, Triko; triko me kapuc; 

Xhaketa [veshje], xhaketë bluza; Kësula [kapelë]; Shallë; Shirit koke [veshje]; Maansheta; 

Kostume; Rripa [veshje]; Rroba të brendshme; Corape; Kominoshë; Doreza [veshje].    

 

 

 

(111)  24063 

(151)  19/12/2018 

(181)  01/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1454 

(591)  e kuqe, e hirit  

(732)  Naser Abazi D.P.Z “KEPA” 

Republika e Kosovës, Graqanicë, Llapllasellë 

, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Shërbime të riparimit që do të thotë, shërbimet që kanë për qëllim të kthyejnë 

ndonjë objekt në gjendje të rregullt pas përdorimit, dëmtimit, keqësimit, apo shkatërrimit te 

pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ose objekti tjetër që është dëmtuar i cili pritet të kthehet 

në gjendjen origjinale)   

40   Shërbime në lidhje me transformimin e një objekti ose substance dhe çfardo procesi që 

përfshin ndryshim në karakteristikat esenciale; rrjedhimisht,  një shërbim i mirëmbajtjes i 

cili veçse përfshihet në klasën 37, do të përfshihet në klasën 40 në rast se përmban një 

ndryshim të tillë (p.sh. kromimin e mbrojtëseve të automjeteve).   

 

 

 

(111)  24062 

(151)  19/12/2018 

(181)  01/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1455 

(732)  Naser Abazi D.P.Z “Kepa” Republika 

(540)  Kepa 
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e Kosovës, Graqanicë, Llapllasellë, KS 

 

 
 

 

 

(511) 37   Shërbime të riparimit që do të thotë, shërbimet që kanë për qëllim të kthyejnë 

ndonjë objekt në gjendje të rregullt pas përdorimit, dëmtimit, keqësimit, apo shkatërrimit te 

pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ose objekti tjetër që është dëmtuar i cili pritet të kthehet 

në gjendjen origjinale)   

40   Shërbime në lidhje me transformimin e një objekti ose substance dhe çfardo procesi që 

përfshin ndryshim në karakteristikat esenciale; rrjedhimisht,  një shërbim i mirëmbajtjes i 

cili veçse përfshihet në klasën 37, do të përfshihet në klasën 40 në rast se përmban një 

ndryshim të tillë (p.sh. kromimin e mbrojtëseve të automjeteve).   

 

 

 

(111)  24060 

(151)  19/12/2018 

(181)  01/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1456 

(732)  Naser Abazi D.P.Z “Kepa” Republika 

e Kosovës, Graqanicë, Llapllasellë, KS 

 
 

(540)  KEPA Auto Service 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Shërbime të riparimit që do të thotë, shërbimet që kanë për qëllim të kthyejnë 

ndonjë objekt në gjendje të rregullt pas përdorimit, dëmtimit, keqësimit, apo shkatërrimit te 

pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ose objekti tjetër që është dëmtuar i cili pritet të kthehet 

në gjendjen origjinale)   

40   Shërbime në lidhje me transformimin e një objekti ose substance dhe çfardo procesi që 

përfshin ndryshim në karakteristikat esenciale; rrjedhimisht,  një shërbim i mirëmbajtjes i 

cili veçse përfshihet në klasën 37, do të përfshihet në klasën 40 në rast se përmban një 

ndryshim të tillë (p.sh. kromimin e mbrojtëseve të automjeteve). 

   

 

 

(111)  23992 

(151)  11/12/2018 

(181)  01/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1457 

(300)  87/517,388  06/07/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  SAFLENTO 
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(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina.   

 

 

 

(111)  24184 

(151)  14/01/2019 

(181)  01/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1458 

(591)  KUQE E BARDHE, ZEZE, DHE 

BLUE 

(732)  Ibrahim Hamadi MEZIAD, 19, 

"Goliam Bratan" Str., 1618 Sofia, BG 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbathje (këpucë), mbulesa koke (kapela)   

 

 

 

(111)  24232 

(151)  17/01/2019 

(181)  04/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1459 

(300)  87/474,486  04/06/2017  US 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  MUSICKIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë kompjuterik që përdoret për zhvillimin e softuer aplikacioneve tjera; 

softuerë për zhvillimin e aplikacioneve   

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

190 

 

 

(111)  24008 

(151)  17/12/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1460 

(591)  Bardhë, Vjollce, Rozë, Kaltër dhe 

Verdhë. 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime; Peceta 

bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Peceta prej letre dhe celuloze Bebesh një 

përdorimesh, Peceta prej letre për heqjen e tualetit, Peceta prej letre Tavoline , Peceta 

tavoline prej letre, Pelena Bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena bebesh 

prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-mbathje Bebe prej letre ose celuloze, një 

përdorimesh, Pelena-mbathje Për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-

mbathje për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh   
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(111)  24093 

(151)  26/12/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1461 

(591)  Bardhë, Vjollce, Rozë, Kaltër dhe 

Verdhë 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic, 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera;materiali i shtypur, materiali për libërlidhje;letër shkrimi;ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake;materialet e artistëve;furçat e bojës,;makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës 

(përveç mobilieve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve);materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera);shkronjat tipografike;blloqet 

tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, facoleta 

dhe fshirës kozmetike;pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara gjithashtu 

nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;Peceta bebesh prej letre 

dhe celuloze, një përdorimesh, Peceta prej letre dhe celuloze Bebesh një përdorimesh, 

Peceta prej letre për heqjen e tualetit, Peceta prej letre Tavoline , Peceta tavoline prej letre, 

Pelena Bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena bebesh prej letre dhe 

celuloze, një përdorimesh, Pelena-mbathje Bebe prej letre ose celuloze, një përdorimesh, 

Pelena-mbathje Për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-mbathje për bebe 

prej letre dhe celuloze, një përdorimesh   
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(111)  24052 

(151)  18/12/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1462 

(591)  Bardhë, Vjollce, Rozë, Kaltër dhe 

Verdhë 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic, 

KS 

(740)  Dardan Shala  Kompleksi Avalla 1/A 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

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

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

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

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime; Peceta 

bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Peceta prej letre dhe celuloze Bebesh një 

përdorimesh, Peceta prej letre për heqjen e tualetit, Peceta prej letre Tavoline , Peceta 

tavoline prej letre, Pelena Bebesh prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena bebesh 

prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-mbathje Bebe prej letre ose celuloze, një 

përdorimesh, Pelena-mbathje Për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh, Pelena-

mbathje për bebe prej letre dhe celuloze, një përdorimesh   
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(111)  24048 

(151)  18/12/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1463 

(591)  E Bardhë, e Verdhë, e Zezë dhe Kafe 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala  Soliteri Avalla P+12 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjaltë, melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (mëlmesa);erëzat;akulli   

 

 

 

(111)  24079 

(151)  19/12/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1464 

(591)  E Bardhë, e Verdhë dhe Kafe 

(732)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtine, KS 

(740)  Dardan Shala  Soliteri Avalla P+12  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   
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(111)  24068 

(151)  19/12/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1465 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala  Soliteri Avalla P+12  

 
 

(540)  PO 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe produktet e 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjaltë, melasa;tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (mëlmesa);erëzat;akulli.   

 

 

 

(111)  24213 

(151)  16/01/2019 

(181)  06/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1474 

(591)  e verdhe e zeze 

(732)  Raiffeisen Bank International AG An 

Stadtpark 9 A-1030 Wien, AT 

(740)  Ahmet Hasolli  Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu   

 

 

 

(111)  24202 

(151)  15/01/2019 

(181)  07/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1478 

(591)  E BADHE E KALTERT  

(540)   
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(732)  N.T.P,,UNION CO,,shpk 

Çakllavicë/Prishtinë, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
      

 
 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta për dhëmbë.   

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

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

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

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

 

 

 

(111)  24230 

(151)  17/01/2019 

(181)  07/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1479 

(591)   pembe, kalter, e hiri, e bardhe, e 

portokallte, e verdhe, e kuqe dhe e gjelbert.  

(300)  073168  25/08/2017  JM 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

dorë;kompjuter tablet;aparate dhe instrumente telekomunikimi;telefona;telefona 

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

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

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

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

dhe të dhënave tjera dixhitale;ora të mënçura (smartuaç);syze të mënçura;unaza të 

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

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

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

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

mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e 
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video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit;softuer për zhvillimin e aplikacioneve;softuer për lojëra kompjuterike;përmbajtje 

e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale;pajisje 

periferike kompjuterike;pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues;pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

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

të identifikimit dhe autentikimit biometrik;matës të shpejtësisë;matës të lartësisë;aparate 

për matjen e distancës;aparate për incizimin e distancës;pedometër (matës të 

hapave);aparate për matjen e shtypjes;indikatorë të shtypjes;monitorë, ekrane, ekranë të 

montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje 

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

televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues;ekrane, syza, kontrollorë 

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

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

kamera;tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave);aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve;pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues;audio zmadhues;audio përforcues 

dhe pranues;audio aparate për vetura motorike;aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e 

zërit;kufje;dëgjuese;mikrofona;televizione;pranues dhe monitorë të televizioneve;set top 

kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog);radio;radio transmetues dhe 

pranues;ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në board për 

automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, 

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

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

navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të instrumenteve];pajisje 

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

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

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

televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

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

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

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

televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit;aparate për ruajtjen e të dhënave;çipa 

kompjuteri;bateri;mbushës të baterive;konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

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

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

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

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

e video pllejerë dhe incizues;shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 
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të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura;pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

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

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

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

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

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

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video 

pllejerë dhe incizues;shtagë për vetë-fotografim;mbushës për cigare elektronike;qafore 

elektronike për trajnimin e kafshëve;agjenda (ditarë) elektronike;aparate për kontrollimin e 

vulosjes së postës;arka të parave;mekanizma për aparate që funksionojnë me 

monedha;makina diktimi;shënjues të skajit të qepjes së rrobave;aparate votimi;etiketa 

elektronike për mallra;makina për përzgjedhjen e shpërblimeve;makina faksimili;aparate 

dhe instrumente për peshim;peshore;tabela elektronike njoftimi;aparate matëse;nafore 

[pjesëza silikoni];qarqe të integruara;përforcues;ekrane fluoreshente;telekomanda;fijë të 

holla për përçimin e dritave [fibra optic];instalime elektrike për kontrollimin nga distance të 

funksioneve industriale;parandalues të vetëtimës;ndalës të dritave;elektrolizatorë;aparate 

për shuarjen e zjarrit;aparate radiologjike për qëllime industrial;aparate dhe pajisje për 

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

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

portativ dhe të kontrolluar nga distanca për automjete   

 

 

 

(111)  24053 

(151)  19/12/2018 

(181)  08/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1481 

(732)  CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI 

KAISHA  (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.),a corporation organized and existing 

under the laws of Japan, Manufacturers and 

Merchants of, 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, 

Tokyo, JP 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ENSPRYNG 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    
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(111)  23979 

(151)  06/12/2018 

(181)  08/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1482 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   JAKAVI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  24027 

(151)  18/12/2018 

(181)  08/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1483 

(732)  De Sede AG Oberes Zelgli 2, 5313 

Klingnau, Switzerland, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë, lëkurë kafshësh, gëzof; sëndukë dhe torba udhëtimi; çanta; takëme 

kuajsh; të gjitha mallrat e lartpërmendura me origjinë zvicerane   

20   Mobilie, duke përfshirë mobiliet e veshura, divanet, shtretërit, tavolinat, karriget, 

dyshekët, jastekët, tapiceri; të gjitha mallrat e lartpërmendura me origjinë zvicerane.   

 

 

 

(111)  24057 

(151)  19/12/2018 

(181)  08/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1484 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  Nelt co.DOO Beograd Maršala Tita 

206, 11272 Dobanovci, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 35   Shpallje; udhëheqje punësh; administrim pune; punë zyresh.   

39   Shërbime të cilat ofrohen gjatë transportit të mallrave nga një vend në tjetrin (me 

çfardo lloj mjeti transportues); shërbime shpedicioni dhe shërbime të magazinimit me 

qëllim të ruajtjes ose sigurimit të mallit.   

43   Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  24229 

(151)  17/01/2019 

(181)  08/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1485 

(591)  e hiri, e kaltert, e portokallte dhe e 

gjelbert.  

(300)  073169  25/08/2017  JM 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli -SDP KOSOVE Nena 

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

of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

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

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

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

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

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

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

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

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

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 
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për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

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

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

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

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

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

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

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

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

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

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

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

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

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

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 
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diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

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

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

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

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

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

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

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

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

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete   

 

 

 

(111)  24222 

(151)  16/01/2019 

(181)  11/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1488 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

 Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  Nena 

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

of Kosovo 

 
 

(540)  LAUNCHPAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer për qasje, organizim dhe menaxhim të aplikacioneve të shumta softuerike, 

të shitur si një komponent integral i sistemit operativ kompjuterik dhe softuerit të ndërfaqes 

së përdoruesit grafik.   

 

 

 

(111)  23974 

(151)  06/12/2018 

(181)  11/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1489 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426 Japan, JP 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet dhe substancat farmaceutike   
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(111)  24196 

(151)  14/01/2019 

(181)  12/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1492 

(300)  30 2017 107 537.9  27/07/2017  DE 

(732)  Dr. Michael Gordon 

Wesendonkstrasse 35, 81925 München, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  Taycan 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete dhe pjesët e tyre   

 

 

 

(111)  24204 

(151)  15/01/2019 

(181)  12/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1493 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  CHIPSY FOOTBALL EMOTIONS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim i shpejtë nga patatet”.   

 

 

 

(111)  24250 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1496 

(732)  ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ALBUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje;preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje;sapun jo mjekësore;parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore;pastë dhëmbësh jo mjekësore   

5   Preparate mjekësore;preparate farmaceutike për qëllime mjekësore;leukoplaste, 

materiale për lidhje;material për mbushjen e dhëmbëve, dylli 

dentar;dezinfektuesit;preparatet për shkatërrimin e parazitëve   
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(111)  24251 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1498 

(732)  ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PEGA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje; preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapun jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; pastë dhëmbësh jo mjekësore.   

5   Dezinfektuesit, pelena për bebe, pecetat sanitare, shami letre me losione farmaceutike.   

 

 

 

(111)  24252 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1499 

(732)  ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun jo mjekësore.   

5   Sapun antibakterial, sapun dizinfektues, sapun mjekësore.   

 

 

 

(111)  24253 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1500 

(732)  ALBUS AD NOVI SAD rivrednikova 

10, 21000 Novi Sad, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  TAŠ 
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje; preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapun jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; pastë dhëmbësh jo mjekësore.   

5   Dezinfektuesit;pecetat sanitare;shami letre me losione sanitare dhe/ose farmaceutike   

 

 

(111)  24254 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1501 

(732)  ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad,, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PALMIRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje; preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapun jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; pastë dhëmbësh jo mjekësore   

5   Dezinfektuesit;pecetat sanitare;shami letre me losione sanitare dhe/ose farmaceutike   

 

 

(111)  24255 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1502 

(732)  ALBUS AD NOVI SAD 

Privrednikova 10, 21000 Novi Sad, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  BOHOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje; preparate për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapun jo mjekësore; parfumeri, vajra esencialë, 

kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; pastë dhëmbësh jo mjekësore.   

5   Dezinfektuesit;pecetat sanitare;shami letre me losione sanitare dhe/ose farmaceutike   
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(111)  23969 

(151)  04/12/2018 

(181)  14/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1503 

(591)  Ngjyra e gjelbërt dhe e kaltër 

(732)  AS "mogo Rruga Skanstes 50, Riga, 

LV-1013, Letoni, KS 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Çështjet financiare;Shërbimet e financimit;Lizing financiar;Financimi i blerjes-

dhenies me qira (Lease-purchase financing);Huamarrje kundrejt titujve (Lending against 

security);Kredi [financim];Financimi i huave;Financimi i blerjes-marrjes me qera (Hire-

purchase financing).   

 

 

(111)  23962 

(151)  03/12/2018 

(181)  15/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1508 

(732)  ''SAKI, Masoud'' Grossmannstraβe 88 

20539 Hamburg, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta të thara, peceni orevi.    

30   Oriz, çaj.   

 

 

 

(111)  24051 

(151)  18/12/2018 

(181)  18/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1513 

(732)  Tenneco Automotive Operating 

Company Inc., a Delaware corporation 500 

North Field Drive Lake Forest, IL 60045, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Vegla makine dhe makinerie;motorët dhe motorët për automjete;sistemet e 

shkarkimit të automjeteve motorike, komponentët dhe aksesorët;pranga për automjete;tuba 
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përshtatës për sistemin e shkarkimit, filtrat e grimcave të naftës, sistemet e reduktimit 

katalitik të ngurtesive, konvertuesit katalitikë, pincet për sistemet e shkarkimit, tubat e 

shkarkimit, lidhjet e makinerive, tubet për sistemet e shkarkimit;mbylles te zhurmave dhe 

sistemet e shkarkimit për automjetet dhe pjesët dhe pajisjet e tyre   

 

 

 

(111)  24175 

(151)  10/01/2019 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1518 

(732)  Besins Healthcare Luxembourg 

S.A.R.L 2-8 rue Julien Vesque, L-2668 , LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  UTROGESTAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, ushqime shtesë për përdorim mjekësor“.   

 

 

 

(111)  24038 

(151)  18/12/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1520 

(591)   Bardhë, zi dhe gjelbër 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pajisje të kuzhinës, përkatësisht përzierës (blender) elektrik, procesues elektrik të 

ushqimit.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.    
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(111)  24035 

(151)  18/12/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1521 

(591)   Bardhë, zi dhe gjelbër. 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pajisje të kuzhinës, përkatësisht përzierës (blender) elektrik, procesues elektrik të 

ushqimit.   

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

 

 

 

(111)  24108 

(151)  27/12/2018 

(181)  22/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1543 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  FORMA SH.P.K.  Bresalc, Gjilan, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Pjesë nga poliesteri për mjetet e transportit dhe motorëve, pjesë enterieri nga 

poliesteri për mjete të transportit, të formave dhe madhësive të ndryshme;pjesë eksterieri 

nga poliesteri për mjetet e transportit, të formave dhe madhësive të ndryshme;kauçuku, 

gutta-percha, goma, azbesti, mika dhe mallrat e prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

janë të përfshira në klasat tjera;plastikat në formë të nxjerrur për përdorim në 

prodhimtari;materialet për paketim, ndalje dhe izolim;gypat fleksibil jometalik.   

 

 
 

(111)  24416 

(151)  11/02/2019 

(181)  28/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1555 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

 64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

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

(540)  Sigma -Aldrich 
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(511) 1   Materiale për filtrim të substancave kimike dhe jokimike;substanca kimike, 

materiale kimike dhe preparate kimike, sikurse edhe elementet natyrale për përdorim në 

veprimtarinë shkencore;kripërat për industri;preparatet kimike dhe organike për përdorim 

në prodhimin e mallrave dhe pijeve;preparate bilogjike, të ndryshme nga ato për përdorim 

në medicinë dhe veterinari   

5   Materiale diagnostike dhe preparate diagnostike për qëllime medicinale;antitrupa 

monoklonal;preparate biologjike per përdorim në bioteknologji, në kultivimin e  kulturave 

qelizore dhe prodhimi i produkteve diagnostike;reagensa kimik, biologjik, dhe biokimik për 

përdorim në medicinë dhe veterinary;reagensa për mirëmbajtjen e qelizave ame (burimore) 

embrionale, qelizave embrionale dhe/ose embrione në kulturat in-vitro para se të 

implementohen të nikoqiri dhe/ose qeliza nikoqire për përdorim në spitale, në klinikat 

medicinale e veterinare dhe veprimtaritë shkencore medicinale dhe veterinare;qeliza amë 

embrionale të minjve për përdorim në medicinë, farmaceutikë ose veterinary;komplete 

testuese diagnostifikuese e cili përbëhet nga reagensa, slajda kontrollues dhe udhëzime për 

përdorim në laboratoritë klinike ose  medicinale;teste fluorometrike dhe komplete testesh 

për përdorim në medicinë;mjete për ngjyrosje, të cilat shfrytëzohen për ngjyrosjen e 

reagensëve, gjakut, mikrobeeve dhe të tjera (të cilat përdoren për qëllime medicinale apo 

veterinare);preparate proteinike për hulumtime shkencore dhe medicinale;reagensa 

biologjik për përdorim në embriologji dhe biologjinë molekulare;preparate për 

mirëmbajtjen e mbrioneve në kulturë;preparate farmaceutike dhe substanca, kryesisht 

fatktorë pengues (inhibitorë) të leukimisë;reagensa për analiza për përdorim në fushën e 

farmaceutikës dhe medicinës;reagensa për kontrollën e kualitetit për përdorim në fushën e 

farmacisë dhe medicinës;reagensa për përgatitjen e mostrave për përdorim në fushën  e 

farmacisë dhe medicinës;reagensa për digjestim të mostrave për përdorim në fushën e 

farmacisë dhe medicinës;reagensa për ekstraktimin e mostrave për përdorim në fushën e 

faramacisë dhe medicinës;baza (mediume), preparate dhe/ose substanca për përdorim në 

kromatografi, proceset kromatografike ose ndarjen e molekulave;produkte për pastrimin e 

molekulave biologjike (për përdorim mjekësor dhe veterinar);albumina nga serumi i 

gjedhit;qeliza, proteina, peptide, acide nukleike dhe preparatet e tyre për përdorim në 

medicinë apo veterinari;baza (mediume ) për kultivimin e qelizave në kulturë;reagensa 

medicinal diagnostifikues për përdorim në detektimin e biomolekuave, imazhimin optik, 

suspendimin e qelizave dhe kalibrim;reagensa për përcaktimin e grupit të gjakut;të gjitha 

produktet e cekura më sipër, pos shiritave testues dhe letra treguese (indicator), posaqërisht 

për treguar glykozën.   

7   Makina për pastrim dhe paisje për hjekjen e papastërtive nga uji apo lëngjet;filtra, kaseta 

filtrash, shtëpiza për filtra të cilat janë makina dhe/ ose pjesë makinash;filter aparate me 

rrjedhje tangenciale;makina për pregatitjen e mostrave biologjike;aparate dhe instrumente 

për filtrim dhe pastrim për një perdorim;mikserë (përzierse);aparate dhe instrumente të cilat 

hidhen pas një perdorimi;makina mbushëse për mbushjen e shisheve, shisheve të vogla dhe 

shiringave dhe konektorëve jometalik për një perdorim;vegla për mbylljen dhe prerjen e 

gypave të cilët operojnë me rrymë elektrike;aparate dore për mbylljen dhe prerjen e 

gypave;pjesë dhe vazhdime për të gjitha produktet e ckeura me lartë;të gjitha produktet e 

permendura më sipër për perdorim në laboratoriume, medicinale, farmaceutike, biologjike, 

mikrobiologjike dhe për perdorim në prodhimtarinë shkencore dhe laboratorike dhe 

përpunimin e ushqimeve, po ashtu edhe për testime mikrobilogjike industriale të lëngjeve;të 
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gjitha produktet e cekura më sipër, përpos makina dhe aparate mekanike për gjenerimin e 

ajrit të komprimuar, vakumit dhe rrjedhjes së ajrit, makina për para printim, për qellime 

shtypi (printimi) apo qellime të radhitjes, makina për përpunimin e letrës, grirës (shreder) të 

letrës (që operon me rryme elektrike), makina  

elektrike për prodhimin e akulloreve dhe makina tjera të cilat përdoren në amvisni, makina 

elektrike për prerjen, thyerjen,  imtësimin e qeramikës, gurit të imtësuar (bluar) dhe 

materialeve tjera nga guri, motora dhe motora për tërheqje (pos për automjete tokësore), 

lidhëse për makina dhe komponente transmisioni (pos për atomjete tokësore), paisje 

bujqësore e cila nuk operon manualisht, inkubatorë për vezë, makina për shitje automatike.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore,laboratorike dhe matëse, posaçërisht analizatorë dhe 

aparate për analiza;njësi filtrash për perdorim laboratorik;filtra për filtrim të tretjeve të cilat 

shfrytëzohen në industrinë e gjysëm perquesve;mbushje per filtra, shtepiza për filtra;aparate 

dhe instrumente me ndërrim të joneve;pllaka filtruese, mbështetësa dhe enë-mbajtës të 

filtrave, mbushësit e kolonave, ndaresit per shishe (shishe të vogla-vials) dhe per 

vakum;aparate dhe instrumente per testimin e fetave (fletëzave-segmenteve) të 

filtrave;aparate testuese;kontrollues të rrjedhjes masive;senzor të shtypjes;filtra 

ultrafiltures;komplet për analiza, përcaktimin dhe/ose identifikimin molekulave biologjike 

dhe/ose kimike dhe/ose të llojit;paisje për testim të sterilitetit;paisje për testim elektronik, 

monitorët e ajrit;membrana ultrafiltruese;sisteme bioluminiscente për detektimin e 

kontaminimeve në lëngje;aparate për kryerjen e seperimit kromatografik dhe pjesë për 

ta;njësi për pastrimin,aparate, instrumente dhe kartrigja për përdorim laboratorik;paisje 

adsorbuese për seperim;softver kompjuterik për managjimin e procesit të pastrimit 

biofarmaceutik;njësi testuese për përcaktimin e integritetit  dhe/ose distribuimin në bazë të 

madhësive së poreve të membranave të filtrave;njësi të koncentrimit të mostrave 

laboratorike;paisje laboratorike;sortues të indeve;qelq poroz me kontrolle magnetike;inserte 

për pllaka për kultivimin e qelizave në kulturë për përdorim laboratorik;aparate 

elektroelutive;paisje për përdorim në kultivimin e qelizave në kulturë, membrana dhe 

kaseta membranash;aparate të seperimit të fluideve;njësi kontrolluese të presionit të 

bazuara në mikroprocesorë;aparate elektronike dhe elektrike testuese për analiza të 

papastërtive laboratorike dhe analiza klinike, ndarësit elektroforesis;inkubatorët për mostrat 

mikrobilogjike në filtra;sterilizues ultraviolet për mbajtësit e filtrave në mës të filtrimeve 

dhe për furnizuesit e ujit për zbatime laboratorike dhe shkencore;senzorë të presionit, 

senzorë të temperaturës, dhe senzorë të tjerë;filtra me membranë për përdorime laboratorike 

dhe shkencore;membrana dhe aparate të cilat perdoren në dializë, osmoza reversë dhe 

ultrafiltrime për përdorim laboratorik dhe shkencor;bioreaktorë;bioreaktorë për përdorim 

industrial;spektrometra të cilët perdoren për detektimin dhe kuantifkimin e 

proteinave;mbajtësit, komplet mbajtësa për epruveta dhe shishe për inkubimin e qelizave të 

endotelit venoz;mbajtëse për fiksimin e instrumenteve dhe aparateve laboratorike (mobilje 

të punuara enkas për laborator);sonda dhe sonda për detektim;instrumente për testim 

molekular biologjik dhe imunologjik;aparate dhe instrumente diagnostifikuese për aplikime 

shkencore;komplete testimi, kryesisht pllakëza mikroskopike për kontrollime të ngjyrimeve 

të ndryshme për kontrolle pozitive;komplet për imunoprecipitim për laborator (aparat 

laboratorik);pllakëza mikroskopi dhe qelq i lëngshëm (likud) për mbulim;kapak dhe 

sisteme kapakësh për kuti (kontejner), qepa dhe mbyllës për për shishe laboratorike të cilat 

përmbajnë mjete kimike, substanca mjekësore dhe faramaceutike dhe tretësa për 

injekcione;komplete per ekstraktimin e acideve nukleike;komplete për rekcionin zingjiror 
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të polimerazës (PCR);komplete për reakcionin kuantitativ zingjiror të polimerazës dhe 

komplete për pasurim;komplete për imunopercipitim të cilët përmbajnë rruaza magnetike 

me afinitet ligand dhe puffera për shpërlarje dhe  elucion, inhibitorë të RNAse dhe reagensa 

pa  RNAne;skanera për vargje për shqyrtim të specifikave të antitrupave, lexuesit dhe 

analizatorët e imazheve për detektimin e sinjaleve kemoluminescente në eksperimente me 

specifika të antuitrupave në vargje gjatë zhvillimit të ilaçeve dhe hulumtimeve 

farmaceutike;skanera për specificitetin  (veçoritë) e vargjeve të antitrupave,lexuesit dhe 

analizatorët e imazheve për përdorim  në eksperimente me veçori të antuitrupave në vargje 

gjatë zhvillimit të ilaçeve dhe hulumtimeve farmaceutike;softver kompjuterik për përdorim 

me skanerët për vargje  për shqyrtimin e specifikave të antitrupave, lexuesit dhe 

analizatorët e imazheve për nevoja të analizave dhe percektimit kuantitativ të veçorive 

(specifikave) dhe reaktivitetit të molekulave biologjike;vargjet për shqyrtimin e specifikave 

të antitrupave histone të cilat përmbajnë membrana me mikro vargje, reagensa kimik të 

cilët shfrytëzohen në punë me vargjet për shqyrtimin e veçorive të antitrupave histonë, 

skanerë për shqyrtimin e veçorive të vargjeve të antitrupave, lexues dhe analizatorë të 

imazheve për detektimin dhe analizën e antitrupave dhe softverit kopmjuterik  për përdorim 

me skanerë për vargje për shqyrtim të veçorive të antitrupave, lexues dhe analizatorë të 

imazheve për analizë dhe përcaktim kuantitaive të specificitetit dhe reaktivitetit të 

molekulave biologjike, të gjitha për përdorim në zhvillimin e barërave dhe hulumtime 

farmaceutike;aparate dhe instrumente shkencore, të gjith për aplikim në citologji;aparate 

për kultivimin e qelizave në kulturë për aplikim në laboratoriume, posaçërisht enë për 

kultivimin e qelizave në kulturë, shishe për kultivimin e qelizave në kulturë, epruveta për 

kultivimin e qelizave në kulturë, shishe të vogla;aparate për analizë të qelizave të gjakut 

(pos atyre për përdorim në mjekësi);instrumente automatike për ngjyrosje për mikrobiologji 

dhe hematologji, enë zëvendësuese dhe kapakë dhe recirkulime, dhe njësi elektronike për 

banjo uji të cilat përdoren si paisje laboratorike;aparate elektrike për përcaktimin e 

aktivitetit enzimatik;aparate kromotografike për aplikime laboratorike;makina  tjera 

laboratorike dhe instrumente;kolona kromatografike të destinuara për matje;paisje 

kromatografike të destinuara për matje dhe pjesë për to, kolona kromatografike për aplikim 

në laborator dhe vazhdimet e tyre, kolona kromatografike për përdorim në pastrim në 

laboratorium dhe vazhdimet e tyre;paisje për koncentrim dhe pastrim të mostrave si 

paratretman për analizë kuantitative;kaseta për ekstraktim në fazë të forte për aplikim në 

laboratorik;mikrofibrat për ekstraktim në fazë të fortë, mbajtës i fibrave dhe njësi fibrash 

për koncentrim dhe pastrim si paratretman për analiza kuantitaive;sisteme kompjuterike për 

managjimin e proceseve të pastrimit bioframaceutik;aparate për sintezë të 

peptideve;reagensa puffer, posaçërisht për zvogëlimin e nivelit të zhurmës në prapavijë 

gjatë detektimit të mjeteve kimike;komplete të cilat përmbajnë reagensa të cilët 

shfrytëzohen për izolimin e kompleksit acide-proteine të ribonukleineve, me intakt 

ribonukleozen me gjatësi të plotë për analiza, për përdorim në laboratorium;aparate 

automatike për imunodetetktim për aplikime laboratorike;ventila kontrollues për 

rregullimin e rrjedhjes së gazrave dhe lëngjeve;rregullator të gaseve;shiringa për dozim me 

një përdorim në laboratoriume;elektrioda për humlumtime laboratorike;material hargjues 

laboratorik, posaçërisht vazhdimet për pipeta;paisje laboratorike, posaçërisht krucibela (ene 

në formë kryqi rezistente në temperatura të larta), hinka, nonijus, mbajtës për pipeta, 

mbajtës për epruveta dhe mikrovargje;qelq laboratorik, posaçërisht bireta, pipeta, epruveta, 

gota, erlenmajer (pagurë), enë matëse qelqi dhe enë të shkallëzuar qelqi;përzierse 
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magnetike;mikrometra;nanotuba, posaçërisht molekula tubulare karboni të cilat 

shfrytëzohen për aplikime elektronike dhe mekanike në një shkalle ekstreme te 

vogël;pllakëza, pllakëza mikroskopike apo çipa me vargje me shumë fusha të cilët mund të 

shfrytëzohen në analiza kimike, analiza biologjike apo modelim (kërkohen modele) për 

nevoja të hulumtimeve shkencore laboratorike apo hulumtime mjekësore;pipeta, rroba 

mbrojtëse posaçërisht të punuara për përdorim në laboratoriume;skalpelat për përdorim në 

laboratoriume;tajmera (matës te kohës).   

10   Shiringa, pinca, pipeta (cuclla), qese për akuj, shkopinj të mbështjellur me pambuk, 

materiale për membrana artificiale të timpaneve, materiale për proteza dhe mbushje (pos 

atyre të cilët perdoren në stomatologji);komplete të cilat përfshijnë reagensa kimik për 

përdorim në detetktimin kuantitativ të acideve nukleike;paisje për perzierejen e mjeteve 

farmaceutike dhe tretësve (holluesve) për përdorim nga pacientet;aparate të cilat përbëhen 

nga granula (kokërrza) të cilat shfrytëzohen për kalibrim dhe kontrollë të kualitetit në 

analiza, diagnozë dhe testime bilogjike të mostrave.   

35   Sherbime të tregëtise elektronike, posaçërisht sigurimi i informatave, kalkulatorë 

interaktiv, eksplorerë hulumtues dhe resurse për produkte (prodhime) të cilat ofrohen  

nëpërmjet rrjetave telekomunikuese me qellim të reklamimit dhe shitjes në hulumtime 

akademike, bujqësi, zhvillimin e testeve dhe skrining, biteknologji, hulumtime kimike dhe 

zhvillim, studime klinike, kozmetikë dhe kujdes personal, prodhimin e mjeteve diagnostike, 

mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe higjienës në industri, industrinë e aromatike (erë të mirë) 

dhe të komponenteve aromatike, industrisë ushqimore dhe pijeve, testime forensike, 

prodhimi i materialeve medicinale dhe industrisë faramceutike;blerja, posaçërisht blerja e 

kemikaljeve për persona të tretë   

40   Trajtimi i materialeve me materiale biokimike, bilogjike dhe faramceutike;trajtimi i 

materialeve me kemikalje;trajtimi me ujë;pastrimi i ujit;trajtimi i metalit;prodhimi i 

kimikaljeve sipas kërkesave për përdorim në prodhimtari, hulumtime dhe shkencë;prodhimi 

i përzierjeve sipas kërkesave për  përdorim në mjete farmaceutike;shërbime 

filtrimi;shërbime të filtrimit farmaceutik;përpunimi i kemikaljeve;përpunimi i materialeve 

biofarmaceutike për të tjerët;prodhimi i peptideve posaçërisht sipas kërkesave duke 

shfrytëzuar sisteme paralele me produktivitet të lartë për nevoja të hulumtuesve nga lëmia e 

shkencave jetësore   

42   Sherbime hulumtimi medicinal dhe farmakologjik;shërbime nga shkencat 

natyrale;testimi, autentifikimi dhe kontrolla e kualitetit të hulumtimit të industrive 

medicinale  dhe farmakologjike;shërbime farmaceutike;shërbime verifikimi të 

pajtueshmërisë lidhur me proceset e prodhimeve farmaceutike;paltforma si shërbim  

(Platform as a Servis, PaaS);platforma  hostimi për tregëti elektronike në internet;platforma 

hostimi për transakcione në internet;platforma hostimi për komunikime  në 

internet;ndërtimi i internet platformave për tregeti elektronike;matja dhe paketimi i 

kemikalijeve dhe mjeteve farmaceutike sipas kërkesave;shërbime hulumtimi shkencor në 

lëminë e biologjisë molekulare dhe qelizore, duke përfshirë linja qelizore të punuara sipas 

kërkesave të veçanta dhe zhvillimi e implementimi i testeve adekuate, protokolleve apo 

komplete për nevoja shkencore, diagnostike, industriale apo hulumtuese.   
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(111)  24131 

(151)  03/01/2019 

(181)  28/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1557 

(732)  LabBox sh.p.k. Arta Shehu  Rruga. 

EnverMaloku 28, 10000, Prishtine, KS 

(740)  VetonSahiti Veton Sahiti Shita& 

Associates L.L.C. Anton Cetta 5a, 10000, 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), 

aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, grumbullimin, 

përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi 

të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;   

38   Telekomunikacione.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;Analiza sistemesh kompjuterike;Hardware të kompjuterave 

(Këshillim në fushën e —);Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave 

kompjuterike [jo konvertim fizik];Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —)   

 

 

(111)  24174 

(151)  10/01/2019 

(181)  28/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1558 

(732)  LabBox sh.p.k. ArtaShehu Rruga. 

EnverMaloku 28, 10000, Prishtine, KS 

(740)  VetonSahiti Shita& Associates L.L.C. 

 Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 
 

 
 

(540)  LABBOX 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), 

aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, grumbullimin, 

përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi 

të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;   

38   Telekomunikacione.   
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42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;Analiza sistemesh kompjuterike; Hardware të 

kompjuterave (Këshillim në fushën e —);Konvertim i të dhënave të programeve dhe të 

dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik];Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —)   

 

 

 

(111)  23957 

(151)  03/12/2018 

(181)  28/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1559 

(732)  KATSAN GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Dereağzı 

Mah. İnönü Cad. No: 118 Beylikdüzü, 

İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sagu, kafe artificiale;miell dhe gatitje prej 

drithërave, bukë, brumëra dhe ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melasë;tharmë, pluhur për 

pjekje;kripë, mustardë;uthull, salca (kondimente);erëza, akull.   

 

 

(111)  23958 

(151)  03/12/2018 

(181)  28/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1560 

(732)  KATSAN GIDA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Dereağzı 

Mah. İnönü Cad. No: 118 Beylikdüzü, 

İstanbul, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sagu, kafe artificiale; miell dhe gatitje prej 

drithërave, bukë, brumëra dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmë, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (kondimente); erëza, akull.   
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(111)  23997 

(151)  13/12/2018 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1562 

(732)  Facebook, Inc. 1601 Willow Road, 

Menlo Park, California 94025, US 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Hardueri kompjuterik; Softuer për rrjetëzimin social dhe bashkëveprimin me 

komunitetet online; Veglat e zhvillimit të softuerit; Softueri për përdorim si ndërfaqe e 

programimit të aplikacionit (API); Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për 

përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për softuer që lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social dhe për 

rikthimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen dhe menaxhimin e të dhënave; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me një komunitet online; Softuerë për 

organizimin e ngjarjeve, kërkimi i ngjarjeve, caktimin e datave ne kalendar dhe menaxhimi 

i ngjarjeve; Softuerë për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, 

postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, tregimin e 

ndjenjave, komentimin, përfshirjen, transmetimin dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i 

medias elektronike ose informacionit nëpërmjet kompjuterit ne rrjetin e internet dhe të 

komunikimit; Softuerë për modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, audio, 

audio-vizuale dhe video-përmbajtjeve dhe të dhënave; Softuerë për modifikimin e 

fotografive, imazheve dhe audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale me filtra dhe efektet e 

shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, etiketat 

e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, 

organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe 

informacione; Softuerë kompjuterik i shkarkueshëm te e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të 

kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Softuerë për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, lajmërimeve, 

njoftimeve dhe rikujtueseve; Softueri i motorëve të kërkimit; Kartelat per dhuratë të 

koduara magnetikisht; Softuerë për përdorim në krijimin, menaxhimin, matjen dhe 

shpërndarjen e reklamave të të tjerëve; Serveri i reklamës, domethënë, një kompjuter server 

për ruajtjen e reklamave dhe dërgimin e reklamave në faqet e internetit; Softuerë për lojë ne 

realitetin virtual; Softueri i shtimit të realitetit të lojës; Softuerë i lojës me realitet të përzier; 

Harduer i kompjuterit për lojë me realitet te përzier; Hardueri i kompjuterit për shtimin e 

realitetit te lojës; Pajisje kompjuterike për lojë të realizuar; Pajisjet periferike kompjuterike; 

Programe elektronike të lojërave; Softuer i realitetit virtual; Softueri i realizimit të realitetit; 
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Softuerë realitetesh te përziera; Softuerë për video lojëra; Softuerë për integrimin e të 

dhënave elektronike me mjedise reale të botës për qëllime argëtimi, edukimi, lojëra, 

komunikim dhe rrjetëzim social; Softuerë për qasje dhe shikimin e tekstit, imazheve dhe të 

dhënave elektronike në lidhje me konferencat në fushën e zhvillimit të softuerit; Softuerë 

për të mundësuar zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të 

softuerit mobil për pajisjet komunikuese elektronik portative, ne veçanti, telefona celularë, 

telefona te mençur, kompjutera dore dhe kompjuterët tableta; Softuerë për konvertimin e 

gjuhës natyrale në komandat e ekzekutueshme të makinës; Softuerë, ne veçanti, një 

ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e ndërveprimit midis njerëzve dhe makinave; Softueri 

i inteligjencës artificiale; Softueri asistent personal; Softueri i asistencës sociale; Softueri 

për shërbimet e hartës; Softuerë për planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe 

bërjen e rekomandimeve; Softuerë për hartografinë sociale dhe të destinacionit; Softuerë 

për të bërë rezervime dhe rezervime e vendeve; Softuerë për porositjen dhe/ose blerjen e 

mallrave dhe shërbimeve; Softuer i vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin, 

përcaktimin dhe ndarjen e vendeve; Softuerë për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave 

dhe informacionit pa tela; Softuerë për të mundësuar qasjen, shfaqjen, redaktimin, lidhjen, 

ndarjen dhe përndryshe ofrimin e mediave dhe informacionit elektronik nëpërmjet internetit 

dhe rrjetet e komunikimit; Softuerë, përkatësisht, një aplikacion që ofron funksionalitete të 

rrjeteve sociale; Softuerë për krijimin, menaxhimin dhe qasjen e grupeve brenda 

komuniteteve virtuale; Softuerë për kërkim dhe alarme bazuar në vendndodhje; Softuerë 

për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për punësim; Softuerë për identifikimin dhe 

lejimin e përdoruesve për të kontaktuar përfaqësuesit e qeverisë; Softueri që ofron një vend 

tregu virtual; Softueri që ofron informacion mbi motin në bazë të vendndodhjes; Softuerë 

që ofron informacione, lidhet me ose transmeton lajme ose ngjarje aktuale; Softuerë për 

lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet njerëzve dhe platformave të 

inteligjencës artificiale (AI); Softuerë për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim të 

imazheve, audio, audio-vizuale dhe përmbajtje video dhe tekst dhe të dhëna të lidhura; 

Softuerë për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e 

përmbajtjes; Softuerë për krijimin dhe menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe 

llogarive të përdoruesve; Softuerë që u mundëson individëve, grupeve, kompanive dhe 

brendeve të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet për qëllime marketingu; Softuerë për 

reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet online; Softuerë për 

transmetim e përmbajtjes argëtuese multimedia; Softuerë kompjuterik; Softuerë për 

transmetim grafika, audio, video dhe tekst; Softuerë kompjuterik për dërgimin dhe marrjen 

e mesazheve elektronike, grafikë, imazhe, audio dhe audio vizuale përmes kompjuterit në 

internet dhe rrjetet e komunikimit; Softuerë për menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve 

sociale, duke bashkëvepruar me një komunitet virtual, dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, 

komente, reklama, komunikime dhe informacion i reklamimit te medias; Softuerë për 

përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Softueri i mesazheve; 

Softuerë për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe 

donacioneve; Softuerë për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime 

të donacioneve financiare.   

35   Shërbimet e marketingut, reklamimit dhe promovimit; Ofrimi i shërbimeve te 

hulumtimit të tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në 
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veçanti, planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e biznesit dhe 

reklamimit, ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e performancës së reklamave, 

për menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave 

reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i 

këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose 

shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i 

biznesit; Shërbimet e punësimit dhe  rekrutimit; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes 

së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve 

globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike online 

dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e klasifikuar; Shërbimet e 

kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e certifikatave të kartës së 

dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose shërbime; Shërbime bamirësie, 

ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për shërbimet bamirëse, filantropike, 

vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet humanitare; Reklamim përmes 

mediave elektronike; Menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorë; Shërbimet e 

reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet internetit dhe rrjetit të 

komunikimit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet shpërndarjes së 

video reklamave në internet dhe në rrjetet e komunikimit; Shërbimet e reklamimit, ne 

veçanti, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; Menaxhimi i biznesit; 

Administrimi i biznesit, funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit lidhur me aktivitetet e 

marketingut dhe reklamimit; Planifikimi i mediave dhe shërbimet e blerjes së medias; 

Konsultimi i markës; Dizajnimi i materialeve reklamuese për të tjerët; Ofrimi online i 

drejtorive të biznesit duke paraqitur veprimtaritë, produktet dhe shërbimet e të tjerëve.   

36   Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi i 

transaksioneve të sigurta tregtare dhe opsioneve të pagesës; Përpunimi dhe transmetimi 

elektronik i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e rrjeteve të internetit dhe të 

komunikimit; Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve; shërbimet e përpunimit të 

transaksioneve të kartelës e kreditit, kartelës se debiti dhe kartelës së dhuratës; Shërbimet 

tregtare, përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Ofrimi i 

shërbimeve elektronike të pagesave mobile për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e 

përpunimit të pagesave; Shërbimet e transaksionit financiar; Lehtësimi dhe rregullimi i 

financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Shërbimet bamirëse online për 

mbledhjen e fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare.   

38   Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik 

të skedarëve dixhitalë të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e 

përdoruesve të internetit;  Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi 

elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe 

informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të 

përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile 

dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes 

në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë 

nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e 

mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit 
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audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e 

protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e 

komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e 

rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale dhe takimeve; Shërbimet e shkëmbimit të fotove 

dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja (peer-to-peer), përkatësisht transmetimi elektronik i 

skedarëve dixhitalë të fotografive, grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të 

internetit; Telekomunikimet dhe shërbimet kompjuterike të rrjetit pajisja-te-pajisja (peer-to-

peer), përkatësisht, transmetimi elektronik i imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe 

video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama, komunikime reklamuese dhe 

informative të medias; Rrjedhja dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve audiovizive, 

video, audiovizuele dhe interaktive nëpërmjet internetit; telekonferencë; Shërbimet e 

telekomunikacionit, përkatësisht shërbimet e transmetimit dhe marrjes së të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; mesazheve web; Shkëmbimi elektronik i zërit, i të 

dhënave, audio, video, tekst dhe grafikë me qasje nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

telekomunikacionit; Shërbimet e transmetimit audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit 

dhe komunikimeve të tjera   

41   Shërbimet e argëtimit; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe 

në internet të përmbajtjes së përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, video, 

audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e ndarjes së 

fotografive dhe ndarjes së videove; Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, lehtësimin e ndërveprimit dhe shërbimet e lojërave me shumë 

lojtarë dhe një lojtar për lojëra të luajtura nëpërmjet internetit ose rrjeteve të komunikimit; 

Ofrimi i informacionit në lidhje me lojërat multimediale elektronike, video ose interaktive 

nëpërmjet internetit ose rrjeteve të komunikimit; Programet për dhënien e garave dhe 

konkursit të dizajnuara për njohjen, shpërblimin dhe inkurajimin e individëve dhe grupeve 

që merren me vetë-përmirësim, falimentim, shërbim bamirës, filantropik, vullnetar, 

shërbime publike dhe te komunitetit dhe aktivitete humanitare dhe ndarjen e produktit 

kreativ të punës; Botimi i materialeve edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, 

gazetave dhe botimeve elektronike; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi dhe 

mbajtja e konferencave, kurseve, seminareve dhe trajnimeve online në fushat e reklamimit, 

marketingut, rrjeteve sociale, internetit dhe mediave sociale, si dhe shpërndarjen e 

materialit të lëndës në lidhje me to; Revistat në internet, përkatësisht, blogjet ne ueb (blogs) 

që përmbajnë përmbajtje të definuara nga përdoruesi; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lojërave të realitetit virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit virtual; 

Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi e lojërave të realitetit të shtuar, argëtimit 

interaktiv dhe përmbajtjes së shtuar të realitetit; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojëra të përziera të realitetit, argëtim interaktiv dhe përmbajtje të përzier të realitetit; 

Ofrimi i lojërave multimediale elektronike dhe interaktive; Ofrimi i lojërave të realitetit 

virtual në internet; Ofrimi i lojërave në realitet e shtuar në internet; Ofrimi i realitetit të 

përzier në lojëra ne internet; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në 

internet në fushën e argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht botimi i botimeve 

elektronike për të tjerët; Shërbimet argëtuese, gjegjësisht, ofrimin e lehtësive online për 

përmbajtjen e argëtimit transmetimi të sinjaleve dhe transmetimin e videove drejtpërdrejt të 

ngjarjeve argëtuese; Ofrimi i lojërave online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojërave të realitetit virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të realitetit 

virtual; Shërbimet argëtuese, perkatësisht, ofrimin e lojërave të realitetit të shtuara, 
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argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të shtuara të realitetit; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojëra të përziera të realitetit, argëtime interaktive dhe 

përmbajtje të përziera të realitetit dhe përvojat; Shërbimet virtuale të realitetit virtual të 

ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; Shërbimet e shtuara të lojës së realitetit të 

ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; Sigurimi i lojërave të realitetit virtual në 

internet; Ofrimi i softuerit online të lojërave; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojërave interaktive; Shërbimet argëtuese, perkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit te 

shtuar dhe përmbajtjes argëtuese interaktive; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

mjediseve virtual të realitetit në internet; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

mjediseve të shtuara të realitetit në internet; Ofrimi i informacionit argëtues nga indekset e 

kërkueshme dhe bazat e të dhënave të 

informacione, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, 

imazhet fotografike dhe informatat audiovizuale, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të shkarkueshme rreth 

teknologjisë së realitetit virtual; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të 

shkarkueshme rreth teknologjisë së shtuar të realitetit; Edukimi; Ofrimi i trajnimit; 

Aktivitete sportive dhe kulturore; Shërbimet argëtuese dhe arsimore, gjegjësisht sigurimin e 

filmave jo të shkarkueshëm, emisioneve televizive, ueb-transmetimeve, audiovizive dhe 

multimediale nëpërmjet internetit, si dhe informacione, rishikime dhe rekomandime në 

lidhje me filma, shfaqje televizive, uebfaqe, vepra audiovizuale dhe multimediale   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e regjistruar për të organizuar 

grupe, takime dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe angazhimi në rrjetet sociale, 

biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, hostimin  e hapsirave 

elektronike për të tjerët për organizimin dhe mbajtjen e takimeve, ngjarjeve dhe 

diskutimeve interaktive, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet 

kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe grupore elektronike të personalizuara 

ose uebfaqeve që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të dhëna; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i hapsirave në internet që 

paraqesin teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

paraqesin informacionin e rrjeteve sociale dhe të biznesit, për të transferuar dhe shpërndarë 

informacion të tillë në shumë mjedise të internetit, për t'u angazhuar në rrjetet shoqërore 

dhe për të menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve 

sociale, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, 

përmbajtjes dhe të dhënave; Ofruesi i Shërbimit të Aplikacioni (ASP), gjegjësisht, hostimi i 

aplikacioneve softuerike te te tjerëve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban 

softuer për të mundësuar ose lehtësuar krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketim (bërja tag), blogimi, transmetimi i sinjalit 

(streaming), lidhjen, bërjen anonin, duke treguar ndjenjë, duke komentuar, lidhjen 

(bashkimin), transmetimin, dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i mediave elektronike ose 

informacionit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i një shërbimi online 

të rrjetit që u mundëson përdoruesve të transferojnë të dhënat e identitetit personal dhe të 

ndajnë të dhënat e identitetit personal me dhe midis shumë pajisjeve në internet; Ofrimi i 

informacionit nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, duke 
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përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, mediat elektronike, 

imazhet dhe përmbajtjen audio vizuale, nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe komunikimit; 

Ofrimi i softuerit të pashkarkueshem të e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione të biznesit elektronik nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; 

Shërbimet e softuerëve si shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për dërgimin dhe pranimin 

e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe alarmeve dhe për lehtësimin e transaksioneve të 

biznesit elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit për 

përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin, shpërndarjen dhe dhënien e 

reklamave të të tjerëve; Ofruesi i platformës për blerjen online të reklamave, përkatësisht, 

ofrimi i programeve softuerike të pashkarkueshme për lejimin e blerësve dhe shitësve të 

reklamimit online për blerjen dhe shitjen e inventarit të reklamuar; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në blerjen, shitjen, dizajnimin, 

menaxhimin, percjellje, vlerësimin, optimizimin, shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen 

dhe raportimin e reklamimit dhe marketingut online; Zhvillimi i harduerit për përdorim në 

lidhje me lojërat multimediale elektronike dhe interaktive; Shërbimet elektronike dhe 

interaktive të zhvillimit të lojërave multimediale; Ofrimi i faqeve të internet që u japin 

përdoruesve mundësi për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje te realitetit 

virtual, informacion, përvoja dhe të dhëna; Ofrimi i faqeve të internet që u japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit 

te shtuar, informacion, përvoja dhe të dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u  japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit 

te përzier, informacion, përvoja dhe të dhëna; Ofrimi i softuerëve që mundësojnë 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit celular për 

pajisjet portative kompjuterike; Ofrimi i shërbimeve të autentifikimit të përdoruesit duke 

përdorur teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on)  dhe teknologjisë softuerike për 

transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te autentifikimit të përdoruesit për 

transferimin të fondeve elektronike, kartelat e kreditit dhe debitit dhe transaksionet e 

çeqeve elektronike duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim dhe softuerike; Ofrimi i një 

ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi i softuerëve për 

përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që përmban 

softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i 

softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për përdorim në realizimin e 

mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes 

dhe të dhënave; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve elektronike; Shërbimet e 

hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) 

që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e 

vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia 

e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, 

planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i 

softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të destinacionit; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe 

destinacionin; Ofrimi i softuerëve për rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te vendeve; Ofrimir i softuerit për urdhërimin 
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dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose të lehtësojë urdhërimin dhe/ose blerjen e mallrave 

dhe shërbimeve; Ofrimi i një softueri të vetëdijshëm për gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e 

vendndodhjes së mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të vetëdijshëm për vendndodhjen për të kërkuar, 

përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; 

Ofrimi i softuerit për krijimin, menaxhimin dhe qasjen në grupe private të krijuara dhe të 

administruara nga përdoruesit brenda komuniteteve virtuale; Ofrimi i softuerit për kërkimin 

dhe identifikimin e pikave të interesit, ngjarjeve, monumenteve, mundësive të punësimit, 

argëtimit, ngjarjeve kulturore, tregjeve dhe ofertave lokale dhe lokacionit; Ofrimi i softuerit 

për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për punësim; Ofrimi i softuerit për 

identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar përfaqësuesit e qeverisë; Ofrimi i 

softuerit për ofrimin e një tregu virtual; Ofrimi i softuerit për sigurimin e informacionit të 

motit në bazë të vendndodhjes; Ofrimi i softuerit për sigurimin, lidhjen ose transmetimin e 

informacioneve të lajmeve ose ngjarjeve aktuale; Ofrimi i softuerit për lehtësimin e 

ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet njerëzit dhe platformave te inteligjencës artificiale 

(AI); Ofruesi i shërbimit të aplikimit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose 

lehtësuar ndërveprimin dhe komunikimin midis njerëzve dhe platformave të inteligjencës 

artificiale (AI); Dizajnimi i efekteve te realitetit të shtuar dhe të realitetit virtual për 

përdorim në modifikimin e fotografive, imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale; 

Ofrimi i faqeve online që i japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe 

ndarë përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit virtual; Platforma si një shërbim (PAAS) që 

paraqet platforma softuerike për përdorim në blerjen dhe shpërndarjen e reklamave; Ofrimi 

i softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes audio, video dhe 

audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht grafikë, animacione, 

tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Ofrimi i softuerit për 

shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim të mediave elektronike, përkatësisht 

imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, transmetimi i sinjalit video, komente, 

reklama, lajme dhe lidhje interneti; Ofrimi i softuerit për gjetjen e përmbajtjeve dhe 

botuesve të përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e përmbajtjes; Ofrimi i softuerit për 

organizimin e imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale duke përdorur etiketat e 

meta të dhënave; Aplikacionet e shërbimit të aplikimit (ASP) që përfshijnë softuer për 

rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti 

virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, 

video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama informacion e cila lehtëson shërbimet online për 

rrjetëzimin social, zhvillimin e aplikacioneve softuerike; Platforma si një shërbim (PAAS) 

që paraqet platforma softuerike për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të 

rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve audiovizive dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama 

informacionit; Dhenia me qira e softuerit që u jep përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe ndarë imazhe, video dhe përmbajtje audio-vizuale; Shërbimet 

kompjuterike, gjegjësisht, caktimin e përmbajtjeve dhe reklamave të përcaktuara nga 

përdoruesit online dhe krijimin e ushqimeve të mediave sociale; Ofrimi i softuerit për 

marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio, audio-vizuale dhe video; 

Ofrimi i softuerit për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, mundësimin e transmetimit dhe 

ndarjen e imazheve, përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe tekstin dhe të dhënat e 
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lidhura; Ofrimi i softuerit për përmbajtjen multimediale të multimedias; Ofrimi i softuerit 

për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në internet për individë, grupe, kompani dhe brende; 

Ofrimi i softuerit për reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet 

online; Softuerë asistent personal; Softuer ndihmës social; Ofrimi i pajisjeve në internet që 

paraqesin përdorim të përkohshëm të softuerit të pakthyeshëm për dërgimin dhe marrjen e 

mesazheve elektronike, mesazheve të menjëhershme, alarme elektronike dhe lajmërime, 

fotografi, imazhe, grafikë, të dhëna, audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të aplikacioneve 

(ASP) që përfshijnë softuer për të mundësuar ose lehtësuar telefonatat, thirrjet telefonike, 

mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e menjëhershme dhe shërbimet e 

rrjeteve sociale në internet; Ofrimi i softuerit për përdorim në marrjen dhe redaktimin e 

fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit 

(ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe redaktimin e 

fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Shërbimet e zhvillimit të lojërave 

video; Shërbimet e programimit kompjuterik për krijimin e videove dhe lojërave të realitetit 

virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të shtuar të realitetit; Zhvillimi i 

softuerit; Ofrimi i softuerit online; Ofruesi i shërbimit të aplikimit (ASP); Sigurimi i 

lehtësive online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë 

audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna; Ofrimi i softuerit dhe 

aplikacioneve për menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Ofruesi i 

shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për menaxhimin e marrëdhënieve me 

klientët (CRM); Shërbimet kompjuterike, domethënë, ofruesit e shërbimeve të 

aplikacioneve që paraqesin softuerin e programimit të aplikimit (API) për menaxhimin e 

marrëdhënieve me klientin (CRM); Vendosja e përmbajtjes dixhitale [realitetit virtual dhe 

realitetit të shtuar] në internet; Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe 

projektet që lidhen me to; Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; Shërbime ligjore; 

Ofrimi i softuerit për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve 

dhe donacioneve; Ofrimi i softuerit për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve 

dhe shërbime të donacioneve financiare.   

45   Shërbimet e prezantimit social, rrjetëzimit dhe takimeve;Ofrimi i qasjes në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushat e rrjetëzimit 

social, prezantimit social dhe takimeve;Ofrimi i informacionit në fushën e zhvillimit 

personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, bamirësisë, filantropike, vullnetare, 

shërbimet publike dhe te komunitetit, dhe aktiviteteve humanitare;Ofrimi i shërbimeve të 

portierëve për të tjerët, përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi 

i dërgesave, kryerja e aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për 

produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e 

nevojave individuale dhe dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike;Shërbimet 

online te rrjeteve sociale;Ofrimi i informacionit në formën e bazave të të dhënave që 

përmbajnë informacion në fushat e rrjetëzimit social dhe prezantimeve sociale;Shërbimet e 

verifikimit të përdoruesve;Shërbimet e verifikimit te identifikimit;Shërbimet e verifikimit të 

identifikimit të biznesit.   
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(111)  24001 

(151)  13/12/2018 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1563 

(732)  Hankook Tire Co., Ltd. 133, Teheran-

ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005) - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Menaxhimi i ndërtesave;  Lizingu ose dhënien me qira e ndërtesave; Shërbimet e 

mirëmbajtjes se ndërtesave;  Lizingu i ndërtesave;  Lizingu i hapësirës për zyre;  Dhënia me 

qira e zyrave [pasurive të paluajtshme]; Ofrimi i informacionit në lidhje me qiranë e 

ndërtesave; Lizingu i hapësirës industriale; Investimi në pasuri të paluajtshme; Shërbimet e 

menaxhimit të pasurive të paluajtshme në lidhje me qendrat tregtare; Shërbimet e shitjes në 

qendër tregtare; Lizingu i qendrave tregtare;  Dhënia me qira e lokaleve afariste; Agjencitë 

ose brokerat për dhënien me qira të ndërtesave; Shërbimet e menaxhimit të pasurive të 

paluajtshme lidhur me ndërtesat komerciale.   

42   Shërbimet e hulumtimit për goma; Testimi [Inspektimi] i gomave të automobilave për 

vlerën rrugore; Testimi [Inspektimi] i automjeteve për vlerën rrugore; Testimi [Inspektimit] 

i motorëve te automjeteve para transportit [për vlerën rrugore]; Testimi [Inspektimit] i 

motorëve te automjeteve [për vlerën rrugore]; Testimi i vlerave rrugore te automjeteve; 

Këshilla teknike që kane te bëjnë me prodhimin e gomave; Shërbimet e analizave te 

gomave [inspektimit];  Dizajnimi i objekteve afariste për tregtimin e gomave; Testimi 

automobilistik i rrotave; Testimi i gomave të automjeteve;  Hulumtimi dhe zhvillimi i 

produkteve;  Testimi i cilësisë së produkteve; Analiza e zhvillimit të produktit; Vlerësimi i 

zhvillimit të produktit; Testimi i sigurisë së produktit; Vlerësimi i produktit.   

 

 

 

(111)  23998 

(151)  13/12/2018 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1564 

(732)  Hankook Tire Co., Ltd. 133, Teheran-

ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, , 

KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005) - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  Technoring 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Menaxhimi i ndërtesave;  Lizingu ose dhënien me qira e ndërtesave; Shërbimet e 

mirëmbajtjes se ndërtesave;  Lizingu i ndërtesave;  Lizingu i hapësirës për zyre;  Dhënia me 

qira e zyrave [pasurive të paluajtshme]; Ofrimi i informacionit në lidhje me qiranë e 
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ndërtesave; Lizingu i hapësirës industriale; Investimi në pasuri të paluajtshme; Shërbimet e 

menaxhimit të pasurive të paluajtshme në lidhje me qendrat tregtare; Shërbimet e shitjes në 

qendër tregtare; Lizingu i qendrave tregtare;  Dhënia me qira e lokaleve afariste; Agjencitë 

ose brokerat për dhënien me qira të ndërtesave; Shërbimet e menaxhimit të pasurive të 

paluajtshme lidhur me ndërtesat komerciale.   

42   Shërbimet e hulumtimit për goma; Testimi [Inspektimi] i gomave të automobilave për 

vlerën rrugore; Testimi [Inspektimi] i automjeteve për vlerën rrugore; Testimi [Inspektimit] 

i motorëve te automjeteve para transportit [për vlerën rrugore]; Testimi [Inspektimit] i 

motorëve te automjeteve [për vlerën rrugore]; Testimi i vlerave rrugore te automjeteve; 

Këshilla teknike që kane te bëjnë me prodhimin e gomave; Shërbimet e analizave te 

gomave [inspektimit];  Dizajnimi i objekteve afariste për tregtimin e gomave; Testimi 

automobilistik i rrotave; Testimi i gomave të automjeteve;  Hulumtimi dhe zhvillimi i 

produkteve;  Testimi i cilësisë së produkteve; Analiza e zhvillimit të produktit; Vlerësimi i 

zhvillimit të produktit; Testimi i sigurisë së produktit; Vlerësimi i produktit.   

 

 

 

(111)  23999 

(151)  13/12/2018 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1565 

(732)  Hankook Tire Co., Ltd. 133, Teheran-

ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul, KR 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Menaxhimi i ndërtesave;  Lizingu ose dhënien me qira e ndërtesave; Shërbimet e 

mirëmbajtjes se ndërtesave;  Lizingu i ndërtesave;  Lizingu i hapësirës për zyre;  Dhënia me 

qira e zyrave [pasurive të paluajtshme]; Ofrimi i informacionit në lidhje me qiranë e 

ndërtesave; Lizingu i hapësirës industriale; Investimi në pasuri të paluajtshme; Shërbimet e 

menaxhimit të pasurive të paluajtshme në lidhje me qendrat tregtare; Shërbimet e shitjes në 

qendër tregtare; Lizingu i qendrave tregtare;  Dhënia me qira e lokaleve afariste; Agjencitë 

ose brokerat për dhënien me qira të ndërtesave; Shërbimet e menaxhimit të pasurive të 

paluajtshme lidhur me ndërtesat komerciale.   

42   Shërbimet e hulumtimit për goma; Testimi [Inspektimi] i gomave të automobilave për 

vlerën rrugore; Testimi [Inspektimi] i automjeteve për vlerën rrugore; Testimi [Inspektimit] 

i motorëve te automjeteve para transportit [për vlerën rrugore]; Testimi [Inspektimit] i 

motorëve te automjeteve [për vlerën rrugore]; Testimi i vlerave rrugore te automjeteve; 

Këshilla teknike që kane te bëjnë me prodhimin e gomave; Shërbimet e analizave te 

gomave [inspektimit];  Dizajnimi i objekteve afariste për tregtimin e gomave; Testimi 

automobilistik i rrotave; Testimi i gomave të automjeteve;  Hulumtimi dhe zhvillimi i 

produkteve;  Testimi i cilësisë së produkteve; Analiza e zhvillimit të produktit; Vlerësimi i 

zhvillimit të produktit; Testimi i sigurisë së produktit; Vlerësimi i produktit; Hulumtime 

laboratorike në fushën e gomës se automobilave; Matja e peshës se  automjeteve; Zhvillimi 

i produkteve për ndërtimin e automjetit dhe për ndërtimin e trupit automjetit; Dizajnimi i 
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automjeteve dhe pjesëve dhe komponentëve të automjeteve; Dizajnimi i automjeteve; 

Dizajnimi i pjesëve për automjete; Dizajni i brendshëm për automjete; Testimin e produktit 

të formës origjinale të automjetit; Zhvillimi i teknologjive për fabrikimin e qarqeve për 

komunikim pa tel, përpunim elektronik të të dhënave, elektronikë për përdoruesin, 

elektronikë automobilistike; Hulumtimi i teknologjisë automobilistike; Hulumtimi dhe 

zhvillimi i rrotave të automobilave; Hulumtimi dhe zhvillimi i pjesëve të automobilave; 

Inspektimet e automjeteve; Zhvillimi i programeve për simulimin e eksperimenteve në 

fushën e gomave të automobilave për vlerën rrugore; Shërbimet kërkimore në laborator 

lidhur me gomën e automobilave; Shërbimet e testimit dhe kërkimeve në lidhje me 

makineritë, aparatet dhe instrumentet; Hulumtimi mekanik në fushën e sporteve motorike; 

Shërbimeve e strukturës inxhinierike të industrisë së automjeteve tokësore; Shërbime 

inxhinierike të industrisë së automjeteve tokësore; Shërbimet e inxhinierisë materiale të 

industrisë së automjeteve tokësore; Kërkimi dhe zhvillimi i rrotave të veturave për të tjerët; 

Sigurimi i informacionit shkencor në lidhje me performancën dhe funksionimin e 

automjetit; Dizajni i modulit për automobila; Shërbimet e inxhinieringut dhe kontrollit te 

cilësisë dhe testimit të materialeve; Testimi i lëndëve të para; Kontrolli i cilësisë së lëndëve 

të para;  Dizajni dhe zhvillimi i softuerit të realitetit virtual   

 

 

 

(111)  24130 

(151)  03/01/2019 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1566 

(732)  VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant Cugat 

del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a,Kati 

1 

 
 

(540)  RECONNECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.   

 

 

 

(111)  24129 

(151)  03/01/2019 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1567 

(732)  VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant Cugat 

del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a,Kati 

1 

(540)  CALMTU NIGHT 
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(511) 5   Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.   

 

 

 

(111)  24128 

(151)  03/01/2019 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1568 

(732)  VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant Cugat 

del Valles (Barcelona, ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a, Kati 

1 

 
 

(540)  BUCO VITAE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.   

 

 

 

(111)  24132 

(151)  03/01/2019 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1569 

(732)  VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant Cugat 

del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a, Kati 

1 

 
 

(540)  OLOVITA CREAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; perparate sanitare për qëllime farmaceutike; Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.    

 

 

 

(111)  24125 

(151)  03/01/2019 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1570 

(732)  VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant Cugat 

(540)  VITADIGEST 
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del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5a, Kati 1 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  24140 

(151)  03/01/2019 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1571 

(732)  VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant Cugat 

del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5a, Kati 1 

 
 

(540)  FLEXIVITA PRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; perparate sanitare për qëllime farmaceutike; Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.    

 

 

 

(111)  24138 

(151)  03/01/2019 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1572 

(732)  VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant Cugat 

del Valles (Barcelona), ES 

(740)   Virtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5a, 

Kati 1 

 
 

(540)  BASE VITAE 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; perparate sanitare për qëllime farmaceutike; Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.    

 

 

(111)  24136 

(151)  03/01/2019 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1573 

(732)  VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant Cugat 

(540)  COMFORT CREAM 
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del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike  

Rr. Anton Cetta 5a, Kati 1 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.   

 

 

(111)  24134 

(151)  03/01/2019 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1574 

(732)  VITAE NATURAL NUTRITION, SL 

C/Vales 96-102 local G29, 08172 Sant Cugat 

del Valles (Barcelona), ES 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike  

Rr. Anton Cetta 5a, Kati 1 

 
 

(540)  VITANADH 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike;perparate sanitare për qëllime farmaceutike;Ushqim dhe 

substance diabetike të përshtatshme për përdorim mjekësor.   

 

 

 

(111)  23995 

(151)  12/12/2018 

(181)  29/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1575 

(732)  Facebook, Inc. 1601 Willow Road, 

Menlo Park, California 94025, US 

(740)  Abedin Mehmeti (005) - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Hardueri kompjuterik;Softuer për rrjetëzimin social;Veglat e zhvillimit të 

softuerit;Softueri për përdorim si ndërfaqe e programimit të aplikacionit (API);Ndërfaqja e 

programimit të aplikacioneve (API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve 

softuerike;Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për softuer që lehtëson 

shërbimet online për rrjetëzimin social dhe për rikthimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen 
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dhe menaxhimin e të dhënave;Softuerë për krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me 

një komunitet online;Softuerë për organizimin e ngjarjeve;Softuerë për krijimin, 

redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, 

blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, tregimin e ndjenjave, komentimin, përfshirjen, 

transmetimin dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i medias elektronike ose informacionit 

nëpërmjet kompjuterit ne rrjetin e internet dhe të komunikimit;Softuerë për modifikimin 

dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, audio, audio-vizuale dhe video-përmbajtjeve 

dhe të dhënave;Softuerë për modifikimin e fotografive, imazheve dhe audio, video dhe 

përmbajtje audio-vizuale me filtra dhe efektet te realitetit te shtuar (AR), gjegjësisht, 

grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, 

hyperlinqet;Softuerë për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, organizimin, modifikimin, 

transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe informacione;Softuerë kompjuterik i 

shkarkueshëm te e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione elektronike të 

biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;Softuerë për dërgimin e 

mesazheve elektronike, lajmërimeve, njoftimeve dhe rikujtueseve;Softueri i motorëve të 

kërkimit;Kartelat per dhuratë të koduara magnetikisht;Softuerë për përdorim në krijimin, 

menaxhimin, matjen dhe shpërndarjen e reklamave të të tjerëve;Serveri i reklamës, 

përkatësisht, një kompjuter server për ruajtjen e reklamave dhe dërgimin e reklamave në 

ueb faqet e internetit;Softuerë për të mundësuar zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe 

mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit mobil për pajisjet komunikuese elektronik 

portative, ne veçanti, telefona celularë, telefona te mençur, kompjutera dore dhe 

kompjuterët tableta;Softuerë për konvertimin e gjuhës natyrale në komandat e 

ekzekutueshme të makinës;Softuerë, ne veçanti, një ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e 

ndërveprimit midis njerëzve dhe makinave;Softueri asistent personal;Softueri i asistencës 

sociale;Softueri për shërbimet e hartës;Softuerë për planifikimin e aktiviteteve me 

përdoruesit e tjerë dhe bërjen e rekomandimeve;Softuerë për hartografinë sociale dhe të 

destinacionit;Softuerë për të bërë rezervime dhe rezervime e vendeve;Softuerë për 

porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve;Softuer i vetëdijshëm për 

vendndodhjen për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e vendeve;Softuerë për shpërndarjen 

e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit pa tela;Softuerë për të mundësuar qasjen, 

shfaqjen, redaktimin, lidhjen, ndarjen dhe përndryshe ofrimin e mediave dhe informacionit 

elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjetet e komunikimit;Softuerë, përkatësisht, një 

aplikacion që ofron funksionalitete të rrjeteve sociale;Softuerë për krijimin, menaxhimin 

dhe qasjen e grupeve brenda komuniteteve virtuale;Softuerë për kërkim dhe alarme bazuar 

në vendndodhje;Softuerë për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për punësim;Softuerë 

për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar përfaqësuesit e 

qeverisë;Softueri që ofron një vend tregu virtual;Softueri që ofron informacion mbi motin 

në bazë të vendndodhjes;Softuerë që ofron informacione, lidhet me ose transmeton lajme 

ose ngjarje aktuale;Softuerë për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim të imazheve, 

audio, audio-vizuale dhe përmbajtje video dhe tekst dhe të dhëna të lidhura;Softuerë për 

gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e 

përmbajtjes;Softuerë për krijimin dhe menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe 

llogarive të përdoruesve;Softuerë që u mundëson individëve, grupeve, kompanive dhe 

brendeve të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet për qëllime marketingu;Softuerë për 

reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet online;Softuerë për 

transmetim e përmbajtjes argëtuese multimedia;Softuerë për organizimin e  
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ngjarjeve;Softuerë kompjuterik;Softuerë për dërgimin dhe marrjen e mesazheve 

elektronike, lajmërimeve, njoftimeve, rikujtimeve, grafikë, imazhe, përmbajtjes audio dhe 

audio vizuale përmes kompjuterit në internet dhe rrjetet e komunikimit;Softuerë për 

menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, duke bashkëvepruar me një komunitet 

virtual, dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, komente, reklama, komunikime dhe informacion 

i reklamimit te medias;Softuerë për përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të 

konsumatorëve (CRM);Softueri i mesazheve;Softuerë për lehtësimin dhe rregullimin e 

financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve;Softuerë për shërbime bamirëse 

online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime të donacioneve financiare.   

16   Materialet e shtypura, Publikime; Revista; libra; pamflete; Manualet; udhëzues të 

shtypur; Katalogët; fotografitë; Material për zyre; Piktura; Ditarë; kalendarë; Albumet e 

fotografive; Material i shtypur; Instrumentet e shkrimit; Organizatorët personalë; Librat e 

adresave; Libra shënimesh; Rekuizitat e zyrës; flete ngjitëse; Posterët; Kartelat e biznesit 

dhe kartelat e identitetit; Penat (lapsat); Kartelat për dhurata te koduera  jo-magnetikisht.   

18   Çanta, ne veçanti, çanta sportive për te gjitha qëllimet, çanta bartje për të gjitha 

qëllimet, çanta dhe mbajtëse për veshmbathje sportive, çanta ngarkesash, çantat e librave, 

çanta e rëndomtë bartje, çantat e udhëtimit, çantat e gjata, çantat e shpinës, çanta plazhi, 

çanta me rripa, çanta e vogël dore, çanta kozmetike qe shiten bosh;çanta për 

palestër;Lëkura dhe imitimet e lëkurës;Lëkurat e kafshëve dhe gëzofët;brekë sportive për 

udhëtime;Çadra;Shkopinj për këmbë;Libra xhepi;Çanta dore;Kuleta;Mbajtës te kartës së 

kreditit;çantë me spango tërheqëse;xhepa te ngjitur;Ombrella;Portofolat e llojit të valixheve 

e vogla;çanta ngarkesash.   

20   Korniza te fotografive    

21   Kontejnerë te izoluar termikisht për ushqim dhe pije; Ftohës portativë nga plastika; 

Ftohës portativë nga metali; Sllitë qe eshte prej letre dhe qe seshte mbulese për tavolinë; 

Hapese te shisheve; Shtambë; Kova plastike; Gota plastike; Tabaka per sherbim jo prej 

metalit te çmuar; Mbajteset e shisheve; Kriklla; Gota; Mbajtësit e shkumes se pijeve; 

Kavanoza e magazinimit; Dhurata prej qelqi dhe porcelani; Figurina të bëra nga qelqi, 

porcelani, qeramika, enë prej argjile dhe porcelani; Qelqe per pije; Shishet e ujit qe shiten 

te zbrazta.   

25   Veshje për burra, gra, dhe fëmijë, perkatesisht, këmisha, T-maica, xhaketa, veshje te 

siperme, bluza për djersë (xhup), rripa jo prej lëkure, mantelet, jelekët (xhamandanët), 

bluza, ndresa, funde, pantallona të shkurtra (shortse), pantallona, pantallona, shortse  per 

boksier, fusatane, funde, kravata, shamitë, bandanat, pizhame, veshje per qendrim ditor, 

çorape, triko, pantallona djerse, perparese, mbrojtes te diellit; këpucë.   

35   Ofrimi i shërbimeve te hulumtimit të tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave 

dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e 

biznesit dhe reklamimit, në veçanti, planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; 

Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e 

performancës së reklamave, për menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për 

analizimin e të dhënave reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për 

optimizimin e performancës së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit 

dhe marketingut; Lehtësimi i këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve 

të treta përmes internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i tregjeve në internet për 

shitësit e mallrave dhe/ose shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me 
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blerësit; Rrjetëzimi i biznesit; Shërbimet e punësimit dhe  rekrutimit; Shërbimet e 

reklamimit dhe shpërndarjes së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të 

klasifikuar përmes rrjeteve globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të 

dhënave kompjuterike online dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e 

klasifikuar; Shërbimet e kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e 

certifikatave të kartës së dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose 

shërbime; Shërbime bamirësie, ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për 

shërbimet bamirëse, filantropike, vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet 

humanitare; Reklamim përmes mediave elektronike; Menaxhim i marrëdhënieve me 

konsumatorë; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet 

internetit dhe rrjetit të komunikimit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet shpërndarjes së video reklamave në internet dhe në rrjetet e komunikimit; 

Shërbimet e reklamimit, ne veçanti, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; 

Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, funksionet e zyrës; Konsultimi i markës; 

Dizajnimi i materialeve reklamuese për të tjerët; Ofrimi online i drejtorive të biznesit duke 

paraqitur veprimtaritë, produktet dhe shërbimet e të tjerëve.   

38   Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik 

të skedarëve dixhitalë të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e 

përdoruesve të internetit;  Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi 

elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe 

informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të 

përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile 

dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes 

në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë 

nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e 

mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit 

audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e 

Protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e 

komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e 

rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale dhe takimeve; Shërbimet e shkëmbimit të fotove 

dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja (peer-to-peer), përkatësisht transmetimi elektronik i 

skedarëve dixhitalë të fotografive, grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të 

internetit; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve video, audiovizuele 

dhe audiovizuele interaktive nëpërmjet internetit; Telekonferencë; Shërbimet e 

telekomunikacionit, përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe marrjes së të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; Shërbimet e komunikimit te telefonit celular; Ueb 

mesazhimi; Shërbimet e mesazhimit te qastit;  Shkëmbimi elektronik i zërit, te dhënave, 

audios, videos, tekstit dhe grafikëve qe mund te qasen nëpërmes interneti dhe rrjetave te 

telekomunikimit   

41   Shërbimet e argëtimit; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe 

në internet të përmbajtjes së përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, video, 

audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e ndarjes së 

fotografive dhe ndarjes së videove; Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Botimi i 

materialeve edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, gazetave dhe botimeve 

elektronike; Revistat në internet, përkatësisht, blogjet ne ueb (blogs) që përmbajnë 
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përmbajtje të definuara nga përdoruesi; Aranzhimi dhe mbajtja e konferencave edukative; 

Organizimi i panaireve në fushën e zhvillimit te softuerit për qëllime edukative; Ofrimi i 

bazave te te dhënave kompjuterike, elektronike dhe online ne fushën e argëtimit; Shërbimet 

botuese, përkatësisht publikimi i botimeve elektronike për të tjerët; Shërbimet argëtuese, 

gjegjësisht, ofrimin e lehtësive online për transmetimin e sinjaleve te përmbajtjes argëtuese 

dhe transmetimin drejtpërdrejt të videove nga ngjarjeve argëtuese; Ofrimi i informacionit 

argëtues nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacione, duke përfshirë 

tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, imazhet fotografike dhe 

informatat audiovizuale, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbime 

edukimi; Ofrimi i trajnimit; Aktivitete sportive dhe kulturore; Shërbimet argëtuese dhe 

arsimore, gjegjësisht sigurimin e filmave jo të shkarkueshëm, emisioneve televizive, ueb-

transmetimeve, audiovizive dhe multimediale nëpërmjet internetit, si dhe informacione, 

rishikime dhe rekomandime në lidhje me filma, shfaqje televizive, uebfaqe, audiovizuale 

dhe vepra multimediale.   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e regjistruar për të organizuar 

grupe, takime dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe angazhimi në rrjetet sociale, 

biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, hostimin e hapsirave 

elektronike për të tjerët për organizimin dhe mbajtjen e takimeve, ngjarjeve dhe 

diskutimeve interaktive, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet 

kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe grupore elektronike të personalizuara 

ose uebfaqeve që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të dhëna; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i hapsirave në internet që 

paraqesin teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

paraqesin informacionin e rrjeteve sociale dhe të biznesit, për të transferuar dhe shpërndarë 

informacion të tillë në shumë hapsira të internetit, për t'u angazhuar në rrjetet sociale dhe 

për të menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve 

sociale, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, 

përmbajtjes dhe të dhënave; Ofrimi i një shërbimi online të rrjetit që u mundëson 

përdoruesve të transferojnë të dhënat e identitetit personal dhe të ndajnë të dhënat e 

identitetit personal me dhe midis shumë pajisjeve në internet; Ofrimi i informacionit nga 

indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, 

dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, mediat elektronike, imazhet dhe 

përmbajtjen audio vizuale, nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i 

softuerit  të e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të biznesit elektronik 

nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike të komunikimit; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, ofruesit e shërbimeve të aplikacioneve që paraqesin softuerin e ndërfaqes së 

programimit të aplikimit (API) për të lejuar përdoruesit, qe të kryejnë transaksione 

elektronike të biznesit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e softuerëve si 

shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për dërgimin e mesazheve elektronike, njoftimeve 

dhe alarmeve dhe për lehtësimin e transaksioneve të biznesit elektronik per transmetimin e 

porosive dhe dërgimin dhe pranimi n e mesazheve elektronike, dhe per te lejuar përdoruesit 

qe te kryejnë transaksion elektronik te biznesit ne rrjetin  global kompjuterik; Ofrimi i 

softuerit për përdorim në menaxhimin, matjen dhe shërbimin e reklamave të të tjerëve; 
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Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve që përfshin softuerin e ndërfaqes se programimit të 

aplikacionit (API) për menaxhimin, përcjelljen, raportimin dhe matjen e planifikimit të 

medias, blerjen e medias dhe reklamimin e të tjerëve; Ofruesi i platformës për reklamim-

blerje online, përkatësisht, ofrimi i programeve softuerike qe nuk shkarkohen për t’ju lejuar 

blerësve dhe shitësve reklamimin online për blerjen dhe shitjen e inventarit të reklamuar; 

Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në blerjen, 

shitjen, dizajnimin, menaxhimin, përcjelljen, vlerësimin, optimizimin, shënjestrimin, 

analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamimit dhe marketingut online; Ofrimi i 

softuerëve që mundësojnë zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e 

aplikacioneve të softuerit celular për pajisjet portative kompjuterike; Ofrimi i shërbimeve të 

autentifikimit të përdoruesit duke përdorur teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on)  

dhe teknologjisë softuerike për transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te 

autentifikimit të përdoruesit për transferimin elektronik të fondeve, kartelat e kreditit dhe 

debitit dhe transaksionet elektronik te çeqeve duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim 

dhe softuerike; Ofrimi i një ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar 

përdoruesit të kryejnë transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; 

Ofrimi i softuerëve për përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si 

shërbim (PAAS) që përmban softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione 

biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për 

përdorim në realizimin e mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, 

imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve 

elektronike; Shërbimet e hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i 

softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i 

aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen 

e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe 

bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të 

destinacionit; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe destinacionin; Ofrimi i softuerëve për 

rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te 

vendeve; Ofrimi i softuerit për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose të 

lehtësojë urdhërimin dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Ofrimi i një softueri të 

vetëdijshëm për gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve 

dhe ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të 

vetëdijshëm për vendndodhjen për të kërkuar, përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e 

mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; Ofrimi i softuerit për krijimin, menaxhimin 

dhe qasjen në grupe private të krijuara dhe të administruara nga përdoruesit brenda 

komuniteteve virtuale; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e pikave të 

interesit, ngjarjeve, monumenteve, mundësive të punësimit, argëtimit, ngjarjeve kulturore, 

tregjeve dhe ofertave; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për 

punësim; Ofrimi i softuerit për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar 

përfaqësuesit e qeverisë; Ofrimi i softuerit për ofrimin e një tregu virtual; Ofrimi i softuerit 

për sigurimin e informacionit të motit në bazë të vendndodhjes; Ofrimi i softuerit për 
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sigurimin, lidhjen ose transmetimin e informacioneve të lajmeve ose ngjarjeve aktuale;  

Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për përdorim në blerjen 

dhe shpërndarjen e reklamave; Ofrimi i softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve 

dhe përmbajtjes audio, video dhe audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit 

(AR), gjegjësisht grafikë, animacione, tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, 

hyperlinqet; Ofrimi i softuerit për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim të mediave 

elektronike, përkatësisht imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, transmetimi i 

sinjalit video, komente, reklama, lajme dhe lidhje interneti; Ofrimi i softuerit për gjetjen e 

përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e përmbajtjes; Ofrimi i 

softuerit për organizimin e imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale duke përdorur 

etiketat e meta të dhënave; Aplikacionet e shërbimit të aplikimit (ASP) që përfshijnë 

softuer për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një 

komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama informacion e cila lehtëson shërbimet 

online për rrjetëzimin social, zhvillimin e aplikacioneve softuerike; Platforma si një 

shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për rrjetëzimin social, menaxhimin e 

përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e 

imazheve, përmbajtjeve audiovizive dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, 

reklama informacionit; Dhënia me qira e softuerit që u jep përdoruesve mundësinë për të 

ngarkuar, modifikuar dhe ndarë imazhe, video dhe përmbajtje audio-vizuale; Shërbimet 

kompjuterike, gjegjësisht, caktimin e përmbajtjeve dhe reklamave të përcaktuara nga 

përdoruesit online dhe krijimin e furnizimeve të mediave sociale; Ofrimi i softuerit për 

marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio, audio-vizuale dhe video; 

Ofrimi i softuerit për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, mundësimin e transmetimit dhe 

ndarjen e imazheve, përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe tekstin dhe të dhënat e 

lidhura; Ofrimi i softuerit për përmbajtjen multimediale të multimedias; Ofrimi i softuerit 

për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në internet për individë, grupe, kompani dhe brende; 

Ofrimi i softuerit për reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet 

online; Ofrimi i softuerit asistent personal; Ofrimi i softuerit te ndihmës sociale; Ofrimi i 

lehtesirave në internet që paraqesin përdorim të përkohshëm të softuerit të pakthyeshëm për 

dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, mesazheve të menjëhershme, alarme 

elektronike dhe lajmërime, fotografi, imazhe, grafikë, të dhëna, audio, video dhe përmbajtje 

audio-vizuale nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e ofruesve të 

shërbimeve të aplikacioneve (ASP) që përfshijnë softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

thirrjet  e protokollit e zërit neper internet (VOIP), thirrjet telefonike, thirrjet me video, 

mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e çastit  dhe shërbimet e rrjeteve sociale 

online; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose 

lehtësuar thirrjet  e protokollit e zërit neper internet (VOIP), thirrjet telefonike, thirrjet me 

video, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e çastit  dhe shërbimet e rrjeteve 

sociale online; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe 

redaktimin e videove; Zhvillimi i softuerit; Ofrimi i softuerit online; Ofruesi i shërbimit të 

aplikimit (ASP); Sigurimi i lehtësive online që u japin përdoruesve mundësinë për të 

ngarkuar, modifikuar dhe ndarë audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të 

dhëna; Ofrimi i softuerit dhe aplikacioneve për menaxhimin e marrëdhënieve të 

konsumatorëve (CRM); Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe 
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projektet që lidhen me to; Ofrimi i softuerit për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe 

shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Ofrimi i softuerit për shërbime bamirëse online 

për mbledhjen e fondeve dhe shërbime të donacioneve financiare.   

43   Shërbime Hoteli, restauranti, dhe bari.   

45   Shërbimet e prezantimit social, rrjetëzimit dhe takimeve; Ofrimi i qasjes në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushat e rrjetëzimit 

social, prezantimit social dhe takimeve; Ofrimi i informacionit në fushën e zhvillimit 

personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, bamirësisë, filantropike, vullnetare, 

shërbimet publike dhe te komunitetit, dhe aktiviteteve humanitare; Ofrimi i shërbimeve të 

portierëve për të tjerët, përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi 

i dërgesave, kryerja e aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për 

produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e 

nevojave individuale dhe dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike; Shërbimet 

online te rrjeteve sociale; Shërbimet e verifikimit të përdoruesve; Shërbimet e verifikimit te 

identifikimit; Shërbimet e verifikimit të identifikimit të biznesit.   

 

 

 

(111)  24121 

(151)  03/01/2019 

(181)  03/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/1 

(732)  N.T.SH. Restaurant "BERLINI" 

Bërnicë e Epërme, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  RESTAURANT BERLINI 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Konsulencë për reklamime; shërbime të këshillimit rreth menaxhimit të biznesit; 

ofrime të shërbimeve të zyrës; shërbime të menaxhimit dhe administrimit të biznesit; 

shërbime të informative tregtare; shërbime të këshillimit biznesor dhe konsulencës 

biznesore lidhur me shëbimet e franshizës; shërbime të reklamimit, marketingut, publicitetit 

dhe promocionit dhe shërbime të informimit lidhur me to, gjitha këto shërbime që poashtu 

ofrohen në mënyrë online (përmes internetit) nga një databazë kompjuterike apo nga 

internet; shërbime të administrimit të biznesit për procesimin e shitjeve të bëra në internet; 

shërbime të rekrutimit të personelit, punësimit dhe menaxhimit të personelit; marrëdhëniet 

me publikun; funksionimi dhe mbikqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave të 

stimulimit për qëllime komerciale dhe promocionale; shërbime të konsulencës për 

informata biznesore lidhur me menaxhimit e hoteleve dhe franzhisës së hoteleve; shërbime 

të menaxhimit të hoteleve për tjerët; shërbime këshillimi dhe konsulencës për informata 

lidhur me shërbimet e përmendura; programet stimuluese që ofrojnë shërbime të 

musafirëve të veçantë, komoditetit dhe shpërblimeve për musafirët e shpeshtë të hotelit.   

42   Shërbimet e restauranteve dhe bareve.   

43   Shërbime hoteliere; shërbime të motelit, ofrim të strehimit; shërbime hoteliere të 

resorteve; shërbime të strehimit të përkohshëm; shërbime rezervimi për shërbime të 

strehimit në hotele dhe për strehime tjera; informata për pushime dhe planifikime lidhur me 
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strehimin; shërbime të banakut (hotelieri), shërbime të vendeve për kokteje; shërbime të 

kafiterive, shërbime të restoranit dhe bareve për ushqim të shpejtë; rezervime për restorane; 

shërbime të furnizimit të ushqimeve për ofrim të ushqimit dhe pijeve; ofrime të hapësirave 

për konferenca, takime, ngjarje, konventa dhe ekspozitave; shërbime të lajmërimit dhe 

çlajmërimit në hotele; ofrime të hapësirave për bankete dhe funksione sociale për raste të 

veçanta; shërbime të agjencive të udhëtimit për rezervimin e strehimit në hotele; shërbime 

të informatave elektronike lidhur me hotelet; shërbime të këshillimit dhe konsulencës për 

mikpritje lidhur me këto që u përmendën më lartë. Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe 

pijeve; akomodimi i përkohshëm, shërbimet për të siguruar ushqim dhe pije, bar-rostiçeri 

(meze e lehte), bufe, bistrotë, kafene; restorante; restaurante vet shërbyese; bare për pije 

freskuese, sandviç bare, kafene, restorante kafe dhe vende të ngjashme. 

Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese. 

   

 

 

(111)  24124 

(151)  03/01/2019 

(181)  03/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/2 

(732)  N.T.SH. Restaurant "BERLINI" 

Bërnicë e Epërme, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Konsulencë për reklamime; shërbime të këshillimit rreth menaxhimit të biznesit; 

ofrime të shërbimeve të zyrës; shërbime të menaxhimit dhe administrimit të biznesit; 

shërbime të informative tregtare; shërbime të këshillimit biznesor dhe konsulencës 

biznesore lidhur me shëbimet e franshizës; shërbime të reklamimit, marketingut, publicitetit 

dhe promocionit dhe shërbime të informimit lidhur me to, gjitha këto shërbime që poashtu 

ofrohen në mënyrë online (përmes internetit) nga një databazë kompjuterike apo nga 

internet; shërbime të administrimit të biznesit për procesimin e shitjeve të bëra në internet; 

shërbime të rekrutimit të personelit, punësimit dhe menaxhimit të personelit; marrëdhëniet 

me publikun; funksionimi dhe mbikqyrja e skemave të besnikërisë dhe skemave të 

stimulimit për qëllime komerciale dhe promocionale; shërbime të konsulencës për 

informata biznesore lidhur me menaxhimit e hoteleve dhe franzhisës së hoteleve; shërbime 

të menaxhimit të hoteleve për tjerët; shërbime këshillimi dhe konsulencës për informata 

lidhur me shërbimet e përmendura; programet stimuluese që ofrojnë shërbime të 

musafirëve të veçantë, komoditetit dhe shpërblimeve për musafirët e shpeshtë të hotelit.   

42   Shërbimet e restauranteve dhe bareve.   
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43   Shërbime hoteliere;shërbime të motelit, ofrim të strehimit;shërbime hoteliere të 

resorteve;shërbime të strehimit të përkohshëm;shërbime rezervimi për shërbime të strehimit 

në hotele dhe për strehime tjera;informata për pushime dhe planifikime lidhur me 

strehimin;shërbime të banakut (hotelieri), shërbime të vendeve për kokteje;shërbime të 

kafiterive, shërbime të restoranit dhe bareve për ushqim të shpejtë;rezervime për 

restorane;shërbime të furnizimit të ushqimeve për ofrim të ushqimit dhe pijeve;ofrime të 

hapësirave për konferenca, takime, ngjarje, konventa dhe ekspozitave;shërbime të 

lajmërimit dhe çlajmërimit në hotele;ofrime të hapësirave për bankete dhe funksione 

sociale për raste të veçanta;shërbime të agjencive të udhëtimit për rezervimin e strehimit në 

hotele;shërbime të informatave elektronike lidhur me hotelet;shërbime të këshillimit dhe 

konsulencës për mikpritje lidhur me këto që u përmendën më lartë. Shërbimet për sigurimin 

e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm, shërbimet për të siguruar ushqim dhe pije, 

bar-rostiçeri (meze e lehte), bufe, bistrotë, kafene;restorante;restaurante vet shërbyese;bare 

për pije freskuese, sandviç bare, kafene, restorante kafe dhe vende të ngjashme.   

 

 

 

(111)  24006 

(151)  14/12/2018 

(181)  05/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/3 

(300)  017261447  29/09/2017  ES 

(732)  Roche Diabetes Care GmbH 

Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, 

DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  DIASMART 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Ofrimi i platformave dhe portaleve përmes Internetit në fushën e mjeksisë; ofrimi 

i qajses në informacion përmes Internetit dhe rrjeteve tjera të të dhënave në fushën e 

mjeksisë; Ofrimi i qasjes në platforma në Internet të dedikuara për trajnimin e mjekëve, 

profesionistëve të shëndetësisë dhe pacientëve për menaxhimin e diabetit; ofrimi i qasjes në 

programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave të dedikuara për trajnimin e mjekëve, 

profesionistëve shëndetësorë dhe pacientëve për menaxhimimin e diabetit; Ofirmi i 

forumeve online për transmetimin e mesazheve tek përdoruesit e kompjuterëve në lidhje me 

shëndetin dhe mjeksinë.    

41   Edukimi dhe shkollimi për qëllime mjeksore në fushën e diabetit; trajnim personal në 

fushat e jetesës, shëndetit dhe modifikimit të sjelljes; edukimi në sektorin e shëndetit dhe 

mjeksisë, në fushën e menaxhimit të diabetit dhe në fushën e përdorimit të aparateve 

matëse të sheqerit në gjak, pompave të insulinës dhe aksesorëve të tyre.     

42   Sigurimi i platformave të qasjes përmes Internetit të dedikuara për trajnimin e mjekëve, 

profesionistëve shëndetësor dhe pacientëve për menaxhimin e diabetit.    

44   Shërbimet mjeksore në fushën e sëmundjeve kronike; menaxhimi i të dhënave në 

fushën e sëmundjeve kronike, në vecanti ofrimi i informatave dhe të dhënave në fushën e 

sëmundjeve kronike përmes Internetit; ofrimi i informatave në fushën e shëndetit dhe 

mjeksisë.    
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(111)  24123 

(151)  03/01/2019 

(181)  05/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/4 

(591)  E kuqe, E kalter, e kafte 

(732)  Farmaceutici DamorS.p.a. Caterina 

Riccio Via Emilio Scaglione, 27 – 80145  

Naples, IT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, nimesulide.   

 

 

 

(111)  24122 

(151)  03/01/2019 

(181)  05/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/5 

(732)  Farmaceutici Damor S.p.a. Caterina 

Riccio Via Emilio Scaglione, 27 – 80145  

Naples, IT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 

 
 

(540)  Sulidamor 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, nimesulide.   

 

 

 

(111)  24005 

(151)  14/12/2018 

(181)  11/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/19 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 

Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 

(540)  COASTER 
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(511) 12   Automobila dhe pjesët e tyre strukturore   

 

 

(111)  24089 

(151)  26/12/2018 

(181)  12/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/31 

(732)  Miliona sh.p.k Rr. Zenel Salihu, 

Lokali Nr. 1, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  KEIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shenja  shtepiake për linjen e sapunit; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë, 

përkatësisht, preparate kozmetike për kujdesin e lëkures, preparate kozmetike për kujdesin 

e trupit, preparate kozmetike për larje dhe dush, krema kozmetike, losione yndyra dhe gjele 

për kujdesin e lëkurës, kozmetika për freskimin e lëkurës dhe toner , preparate kozmetike 

për flokë dhe lëkurë të kokes dhe losione për flokë; pasta për dhëmb, përkatësisht kunder 

zbrastësirave  dentale, preparate për shpërlarjen e gojës, preparate kozmetike preparate për 

kujdesin e gojës dhe dhëmbit. Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim 

lavanderie; prepararte pastrues, preparatet për rrezitje, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; 

parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione flokësh; pluhur dhëmbësh.   

5   Preparate farmaceutike për trajtimin e rrudhave vertikale   glabel (rrudhave vertikale të 

cilat shfaqen nga mërrolet ne mes vetullave ne ballë), rrudhave ne fytyrë, asimetrinë dhe 

parregullsitë dhe gjendjen në lëkurën e njeriut; impiante biologjike te lëkurës, përkatësisht, 

zbërthyes te lartë- shtesash (suplemente) për mbushjen e rrudhave.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, stomatologjike dhe të 

veterinarisë;implante kirurgjike, duke përfshirë gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificialë;artikuj 

ortopedikë;materiale për qepje, biberonë për foshnja. Instrumente medicinale diagnostike 

për analizë te lengjeve trupore;pajisje medicinale të cilat përdoren kunder mplakjës, 

tretmane për zvoglimin e linjave glaberale, rrudhave ne fëtyrë, asimetrisë dhe mungeses 

dhe gjendjes se lëkurës njerzore, kirurgjia estetike faciale, rekonstruimi estetik faciarë, 

estetika e gjoksit-gjijëve, estetika e buzeve, preparate oftamologjike. Aparate për trajtimin e 

rrudhave vertikale glabel (rrudhave vertikale te cilat shfaqen nga mërrolet ne mes vetullave 

ne ballë), rrudhave ne fytyrë, asimetrinë dhe parregullsitë dhe gjendjen në lëkurën e njeriut.   

35   Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të ngjarjeve 

garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive; aranzhimi i reklamimit; 

distribuomi i mallrave për qëllime reklamimi; shërbime ekspozimi për qëllime reklamimi; 

reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; dhënia me qira e kohës reklamuese në media 

komunikimi; shërbime të klipeve të lajmeve; konsulencë për organizata; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione të zyrës; organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime 

komerciale dhe reklamimi; dhënia me qira e automatëve që operohen me monedhë; 

organizimi i tubimeve për përfitime të tjerëve, për mallrat e ndryshme, duke u mundësuar 

konsumatorëve që në mënyrë të rehatshme t’i shikojnë dhe blejnë ato mallra; grumbullimi i 

statistikave; kërkimi i sponsorshipit.   
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44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; kujdesi shëndetësor dhe ndaj bukurisë për 

qeniet njerëzore ose kafshët; tatuazhet; shërbimet bujqësore, të hortikulturës dhe të 

pylltarisë; shërbimet e saunash; shërbime solariumi; shërbime të llixhave shëndetësore; 

shërbime grimierie; shërbime farmacistësh për përgatitjen e ilaçeve.   

 

 

 

(111)  24066 

(151)  19/12/2018 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/47 

(300)  016983819  17/07/2017  EU 

(732)  Continental Reifen Deutschland 

GmbH Vahrenwalder Str. 9, 30165 

Hannover, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  WinterExpert 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Rrota (goma) pneumatike;Tube (goma) të brendshme për rrota pneumatike 

(rrota).   

 

 

 

(111)  24148 

(151)  09/01/2019 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/50 

(591)   E  Bardhe, E  Kuqe, E  Kafte e 

mbyllur, E Kaft e Celur 

(732)  ,,INTERVALI,, sh.p.k  Fshati i 

Vjetër/Ferizaj, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.   



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

240 

 

32   Birra;ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike;lëngje të frutave dhe 

pije;shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve;ujëra (pije).   

 

 

(111)  24146 

(151)  09/01/2019 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/51 

(591)   E  Bardhe 

- E  Kuqe 

- E Kafte 

- E Kuqerremt 

- E Gjelbert 

- E Zeze 

(732)  ,,INTERVALI,, sh.p.k  Fshati i 

Vjetër/Ferizaj, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

 

 

(111)  24137 

(151)  03/01/2019 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/52 

(591)  -E  Bardhe 

- E  Kuqe 

- E Zeze 

- E Verdh e Qelur 

(732)  ,,INTERVALI,, sh.p.k Fshati i 

Vjetër/Ferizaj, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   
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30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

 

 

(111)  24135 

(151)  03/01/2019 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/53 

(591)   E Kaltert e mbyllur 

- E Kaltert e Celur 

- E  Bardhe 

- E  Verdhe 

- E Gjelbert 

(732)  ,,INTERVALI,, sh.p.k   Fshati i 

Vjetër/Ferizaj, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

 

 

 

(111)  24004 

(151)  14/12/2018 

(181)  18/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/67 

(300)  2017-688  11/09/2017  US 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

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

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

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

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

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

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

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

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

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

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

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

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

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

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

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

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

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

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

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

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

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

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

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

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

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

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

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

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 
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përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

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

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

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

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

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

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

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

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

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

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

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

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

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete”.   

 

 

 

(111)  24141 

(151)  08/01/2019 

(181)  23/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/77 

(732)  Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.),  Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), , ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

(540)  BSK 
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(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 
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sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 
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xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    
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18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    
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25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 
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(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 
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të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   
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(540)  TRF 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 
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kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë;veshje për motorista dhe biciklista;përparëse, jo nga 

letra;shirita kokë (veshje);rroba banjo;kostume për larje, kostume për notim;kapela për larje 

dhe sandale;boa (qafore gëzofi);mbrojtëse të jakave;çizme për sport dhe këpucë 

plazhi;bluzë me kapuç (veshje);shalla;rripa (veshje);rripa për para (veshje);kostume për 

skijim në ujë;kravata;korse (veshje të brendshme);brez për veshje;shall leshi;shalla;kasketa 

(mbulesa për kokë);dorashka (veshje);veshje të papërshkueshme nga uji;rripa;shall për 

supe;çorapë të brendshme;çorapë;shami koke (shall);gëzofa (veshje);pizhama;shuall për 

këpucë;taka;brekë për foshnje [veshje të brendshme];vello (veshje);llastik çorapësh;pajë e 

femijës së posalindur (veshje);xhaketë sportive;jaka (veshje);dorëza;vëshore 

(veshje);shualle të brendshme;mansheta, byzylykë (veshje);mburoja fustanash;rroba 
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plazhi;robdëshambër;xhepa të veshjeve;mbajtëse llastiku për çorapë;mbajtëse llastiku për 

çorapë të brendshme;zhupon;triko të ngushta të poshtme;përparëse (veshje);kostume për 

maskenball;uniforma;streha kapelash;ballore;këpucë druri;llastik çorapësh;pallto;këpucë 

apo sandale të thurura;pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë;mantil 

banjo;pantofla për banjo;robdishan pune, kominoshe fëmijësh;veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme);bereta;gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë;çizme 

me lidhëse;çizme;pjesë e sipërme e çizmeve;kopsa për çizme;pjesë metali për këpucë;maje 

për këpucë;bordure për këpucë;pjesë takash për këpucë;brekë të brendshme (veshje), 

këmisha;varëse e këmishave;pjesë e përparme e këmishave;këmisha më mëngë të 

shkurta;fanella;jelek grash (veshje e brendshme për gra);brekë;kanotierë, jelekë;xhaketë 

(veshje);jelekë për peshkim;xhaketa mbushëse (veshje);kombinime (veshje);këmisha të 

brendshme (veshje të brendshme);veshje të gatshme;jaka të ndashme;veshje nga 

lëkura;veshje nga imitimi i lëkurës;kapela për banjo;funda;astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve);xhybe, pardesy;gabardina (veshje);këpucë për gjimnastikë;trikotazh 

(veshje);bluza;puloverë;xhempera (puloverë);livre;shall gëzofi (veshje);pjesë të sipërme për 

këpucë;gëzof me kapuç;pelerine;peliçe;pantollona;gete, gete e 

shkurtë;dollakë;çorapë;veshje të thurura (veshje);bluza;pantollona të shkurtë;veshje për 

gjimnastikë;veshje e sipërme;veshje të brendshme;sandale;veshje 

sari;fustana;brekë;kapela;shami koke;petk zyrtar;rripa për gete, rripa për 

pantollona;çallmë;kostume;pantofla;këpucë;këpucë sporti”.   
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(540)  PULL & BEAR SHOT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 
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shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

 

 

 

(111)  24144 

(151)  09/01/2019 

(181)  23/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/80 

(732)  Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  Z1975 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 
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pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë;veshje për motorista dhe biciklista;përparëse, jo nga 

letra;shirita kokë (veshje);rroba banjo;kostume për larje, kostume për notim;kapela për larje 

dhe sandale;boa (qafore gëzofi);mbrojtëse të jakave;çizme për sport dhe këpucë 

plazhi;bluzë me kapuç (veshje);shalla;rripa (veshje);rripa për para (veshje);kostume për 

skijim në ujë;kravata;korse (veshje të brendshme);brez për veshje;shall leshi;shalla;kasketa 

(mbulesa për kokë);dorashka (veshje);veshje të papërshkueshme nga uji;rripa;shall për 

supe;çorapë të brendshme;çorapë;shami koke (shall);gëzofa (veshje);pizhama;shuall për 

këpucë;taka;brekë për foshnje [veshje të brendshme];vello (veshje);llastik çorapësh;pajë e 

femijës së posalindur (veshje);xhaketë sportive;jaka (veshje);dorëza;vëshore 

(veshje);shualle të brendshme;mansheta, byzylykë (veshje);mburoja fustanash;rroba 

plazhi;robdëshambër;xhepa të veshjeve;mbajtëse llastiku për çorapë;mbajtëse llastiku për 

çorapë të brendshme;zhupon;triko të ngushta të poshtme;përparëse (veshje);kostume për 

maskenball;uniforma;streha kapelash;ballore;këpucë druri;llastik çorapësh;pallto;këpucë 

apo sandale të thurura;pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë;mantil 

banjo;pantofla për banjo;robdishan pune, kominoshe fëmijësh;veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme);bereta;gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë;çizme 

me lidhëse;çizme;pjesë e sipërme e çizmeve;kopsa për çizme;pjesë metali për këpucë;maje 

për këpucë;bordure për këpucë;pjesë takash për këpucë;brekë të brendshme (veshje), 

këmisha;varëse e këmishave;pjesë e përparme e këmishave;këmisha më mëngë të 

shkurta;fanella;jelek grash (veshje e brendshme për gra);brekë;kanotierë, jelekë;xhaketë 

(veshje);jelekë për peshkim;xhaketa mbushëse (veshje);kombinime (veshje);këmisha të 

brendshme (veshje të brendshme);veshje të gatshme;jaka të ndashme;veshje nga 

lëkura;veshje nga imitimi i lëkurës;kapela për banjo;funda;astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve);xhybe, pardesy;gabardina (veshje);këpucë për gjimnastikë;trikotazh 

(veshje);bluza;puloverë;xhempera (puloverë);livre;shall gëzofi (veshje);pjesë të sipërme për 

këpucë;gëzof me kapuç;pelerine;peliçe;pantollona;gete, gete e 

shkurtë;dollakë;çorapë;veshje të thurura (veshje);bluza;pantollona të shkurtë;veshje për 

gjimnastikë;veshje e sipërme;veshje të brendshme;sandale;veshje 

sari;fustana;brekë;kapela;shami koke;petk zyrtar;rripa për gete, rripa për 

pantollona;çallmë;kostume;pantofla;këpucë;këpucë sporti”.   
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(111)  24261 

(151)  24/01/2019 

(181)  23/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/81 

(732)  Grupo Massimo Dutti, S.A. Avenida 

de la Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  DUTTI SPORT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi;preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapune jo-mjekësore;parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë 

jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë;pastë jo-mjekësore për dhëmbë;lustrim, krema 

dhe dyll për këpucë;dylla rrobaqepësi;dyll këpuctari;dyll për lëkurë;dyll (depilues);dyll për 

lavenderi;dyll për dysheme parketi;shampon;takëme kozmetike;preparate 

depiluese;preparate për largimin e makijazhit;deodorante për përdorim nga njerëzit 

(parfumeri);buzëkuq;lapsa për përdorim kozmetike;sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë;preparate për heqjen e llakut;faculeta të mbushura me losione kozmetike;lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim;losione për pas rroje;losione për  qëllime 

kozmetike;preparate makijazhi;pomadë për qëllime kozmetike;heqës i njollave;qese për 

aromatizimin e pëlhurave;preparate për kujdes ndaj thonjëve;preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike;ekstrakte të luleve (parfuma);temjan;dru i 

parfumosur;transfere dekoruese për qëllime kozemtike;qerpikë dhe thonjë të rrejshëm;gur 

shtuf;aroma potpuri (lule të thara dhe erëza);preparate kozmetike për qëllime 

dobësimi;preparate kozmetike për banjo;preparate valëzuese për flokë;preparate për 

larje;produkte kozmetike;gargarë jo për qëllime mjekësore;kripëra vaske, jo për qëllime 

mjekësore;vajra për qëllime tualeti;preparate për rrezitje (kozmetikë);ujë kolonje;sapune 

deodorant;pluhur talk për përdorim tualeti;ngjitës për qëllime kozmetike;yndyra për qëllime 

kozmetike;materiale gërryese;preparate për rrojë;kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi);shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike;maska 

bukurie;dyll për mustaqe;kaltërsues lavanderie;ngjyrosës për flokë;kozmetikë për 

vetulla;shkumës për pastrim;shamponë për kafshë shtëpie;kozmetikë për kafshë;krema 

kozmetike;sapune dezinfektuese;torte sapuni;sapunë për djersitjen e këmbëve;detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore;kollaris (niseshte) 

për lavanderi;qumësht pastrimi për qëllime tualeti;ujë zhavelli;preparate për pastrim 

kimik;ujë i parfumosur;parfuma;preparate kozmetike për qëpalla;preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkurës;pluhur makijazhi;ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm;zbutës 

tekstili për përdorim në lavanderi;ngjyra kozmetike;preparate për heqjen e ngjyrës;ujë 

tualeti.   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 
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valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë;veshje për motorista dhe biciklista;përparëse, jo nga 

letra;shirita kokë (veshje);rroba banjo;kostume për larje, kostume për notim;kapela për larje 

dhe sandale;boa (qafore gëzofi);mbrojtëse të jakave;çizme për sport dhe këpucë 

plazhi;bluzë me kapuç (veshje);shalla;rripa (veshje);rripa për para (veshje);kostume për 

skijim në ujë;kravata;korse (veshje të brendshme);brez për veshje;shall leshi;shalla;kasketa 

(mbulesa për kokë);dorashka (veshje);veshje të papërshkueshme nga uji;rripa;shall për 

supe;çorapë të brendshme;çorapë;shami koke (shall);gëzofa (veshje);pizhama;shuall për 

këpucë;taka;brekë për foshnje [veshje të brendshme];vello (veshje);llastik çorapësh;pajë e 

femijës së posalindur (veshje);xhaketë sportive;jaka (veshje);dorëza;vëshore 

(veshje);shualle të brendshme;mansheta, byzylykë (veshje);mburoja fustanash;rroba 

plazhi;robdëshambër;xhepa të veshjeve;mbajtëse llastiku për çorapë;mbajtëse llastiku për 

çorapë të brendshme;zhupon;triko të ngushta të poshtme;përparëse (veshje);kostume për 

maskenball;uniforma;streha kapelash;ballore;këpucë druri;llastik çorapësh;pallto;këpucë 

apo sandale të thurura;pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë;mantil 

banjo;pantofla për banjo;robdishan pune, kominoshe fëmijësh;veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme);bereta;gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë;çizme 

me lidhëse;çizme;pjesë e sipërme e çizmeve;kopsa për çizme;pjesë metali për këpucë;maje 

për këpucë;bordure për këpucë;pjesë takash për këpucë;brekë të brendshme (veshje), 

këmisha;varëse e këmishave;pjesë e përparme e këmishave;këmisha më mëngë të 

shkurta;fanella;jelek grash (veshje e brendshme për gra);brekë;kanotierë, jelekë;xhaketë 

(veshje);jelekë për peshkim;xhaketa mbushëse (veshje);kombinime (veshje);këmisha të 

brendshme (veshje të brendshme);veshje të gatshme;jaka të ndashme;veshje nga 

lëkura;veshje nga imitimi i lëkurës;kapela për banjo;funda;astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve);xhybe, pardesy;gabardina (veshje);këpucë për gjimnastikë;trikotazh 

(veshje);bluza;puloverë;xhempera (puloverë);livre;shall gëzofi (veshje);pjesë të sipërme për 

këpucë;gëzof me kapuç;pelerine;peliçe;pantollona;gete, gete e 
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shkurtë;dollakë;çorapë;veshje të thurura (veshje);bluza;pantollona të shkurtë;veshje për 

gjimnastikë;veshje e sipërme;veshje të brendshme;sandale;veshje 

sari;fustana;brekë;kapela;shami koke;petk zyrtar;rripa për gete, rripa për 

pantollona;çallmë;kostume;pantofla;këpucë;këpucë sporti”   

 

 

 

(111)  24263 

(151)  24/01/2019 

(181)  23/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/82 

(732)  Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  TRAFALUC 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 
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ujë tualeti.   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 
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xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    
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(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 
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kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 
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dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 
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gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 
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për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 
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veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 
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dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   
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(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 
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aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 
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çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 
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mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 
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cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 
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zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

35   Reklamime;menaxhim të biznesit;administrim të biznesit;funksione të zyrës;shërbime 

ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani industriale apo 

komerciale;organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale apo 

reklamuese;shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar kartela 

shërbime për klientë;administrime të programeve të lojalitetit të klientëve;shërbime 

modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi;përpunime të teksteve 
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reklamuese;rregullime të vitrinave të shitoreve;shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës;demonstrime të produkteve;promocione të 

shitjeve (për palët e treta);shitje në ankande publike;shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve;shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një biznesi 

që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global;shërbime të 

agjencive për import-eksport;shërbime të agjencive të punësimit;reklamime on-line në një 

rrjet kompjuterik;shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe shërbimeve 

për kompanitë e tjera);shpërndarje të mostrace;menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve;shërbimet e marrëdhënies me publikun;shëbrime të agjencive për informata 

tregtare;shërbime të agjencive të reklamimit;dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje;dhënie m qira të hapësirës për reklamim;shpërndarje të materialeve 

reklamuese;ndihmesë në menaxhimin e biznesnit;kërkime të dhënave në dosje 

kompjuterike (për tjerët);përpilime të infiormatave në baza të të dhënave 

kompjuterike;transkriptim;përgatitje të rubrikave publike;ndihmesë në menaxhimin tregtar 

apo industrial;menaxhim të biznesit të artistëve përformues;reklamim me postë 

direkte;përditësime të materialeve reklamuese;riprodhim të dokumenteve;studim të 

tregut;vendosje të reklamave, reklamim në hapësira të hapura;hulumtime të 

opinionit;sistematizim të informatave në baza të të dhënave kompjuterike;publikimeve të 

teksteve reklamuese;shërbime rilokimi për biznese;kontabilitet;shërbime të agjencive të 

shitjes dhe aranzhimit të shitjeve;shëbrime të shitjes me shumicë dhe pakicë me gjitha 

mënyrat”.   
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(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi;preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapune jo-mjekësore;parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë 

jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë;pastë jo-mjekësore për dhëmbë;lustrim, krema 

dhe dyll për këpucë;dylla rrobaqepësi;dyll këpuctari;dyll për lëkurë;dyll (depilues);dyll për 

lavenderi;dyll për dysheme parketi;shampon;takëme kozmetike;preparate 

depiluese;preparate për largimin e makijazhit;deodorante për përdorim nga njerëzit 

(parfumeri);buzëkuq;lapsa për përdorim kozmetike;sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë;preparate për heqjen e llakut;faculeta të mbushura me losione kozmetike;lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim;losione për pas rroje;losione për  qëllime 

kozmetike;preparate makijazhi;pomadë për qëllime kozmetike;heqës i njollave;qese për 

aromatizimin e pëlhurave;preparate për kujdes ndaj thonjëve;preparate zbardhuese 
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(çngjyrosës) për qëllime kozmetike;ekstrakte të luleve (parfuma);temjan;dru i 

parfumosur;transfere dekoruese për qëllime kozemtike;qerpikë dhe thonjë të rrejshëm;gur 

shtuf;aroma potpuri (lule të thara dhe erëza);preparate kozmetike për qëllime 

dobësimi;preparate kozmetike për banjo;preparate valëzuese për flokë;preparate për 

larje;produkte kozmetike;gargarë jo për qëllime mjekësore;kripëra vaske, jo për qëllime 

mjekësore;vajra për qëllime tualeti;preparate për rrezitje (kozmetikë);ujë kolonje;sapune 

deodorant;pluhur talk për përdorim tualeti;ngjitës për qëllime kozmetike;yndyra për qëllime 

kozmetike;materiale gërryese;preparate për rrojë;kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi);shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike;maska 

bukurie;dyll për mustaqe;kaltërsues lavanderie;ngjyrosës për flokë;kozmetikë për 

vetulla;shkumës për pastrim;shamponë për kafshë shtëpie;kozmetikë për kafshë;krema 

kozmetike;sapune dezinfektuese;torte sapuni;sapunë për djersitjen e këmbëve;detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore;kollaris (niseshte) 

për lavanderi;qumësht pastrimi për qëllime tualeti;ujë zhavelli;preparate për pastrim 

kimik;ujë i parfumosur;parfuma;preparate kozmetike për qëpalla;preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkurës;pluhur makijazhi;ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm;zbutës 

tekstili për përdorim në lavanderi;ngjyra kozmetike;preparate për heqjen e ngjyrës;ujë 

tualeti.   
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(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 
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preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

275 

 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 
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peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 
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shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 
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rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   
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(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për 

udhëtim; ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe 

saraç; kularë, rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si 

dhe çanta plazhi; çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; 

shkopinjë bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa 

(artikuj lëkure); valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga 

lëkura; thes lëvizës për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe 

kartoni i mbështjellë me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta 

dokumentash; çanta shkolle dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta 

shkolle; çanta kozmetike (jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; 

këllëfe për ombrella; lecka shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e 

vogël shpine; dosje për nota muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për 

paketim; gërsheta lëkure, fije lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe 

ombrella; batanije për kuaj; mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza 

për ombrella; veshoke (pajime të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për 

ecje; rripa për supe (rripa), nga lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me 

rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga 

lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, 

rripa për pajime të kuajve; rripa nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; 

copëza lëkure për mobilje; rripa lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; 

fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; 

gojëza për kafshë (pajime për kuaj); kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof 

me qime; lëkurë antilope, përpos për qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta 

rrjete për pazar; qeska nga lëkura, për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; 

shtrënguese për shala; këllëfe për letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula 

nga lëkura”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 
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nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    
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(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 
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sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 
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xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    
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18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    
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25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 
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blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   
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(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, 

transmetimin apo riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, 

disqe për incizimin e zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; 

mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina 

llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e 

zjarrit; pajisje periferike kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për 

syze; lenta kontakti; gjerdan për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama 

syzash; këllëfe për syze; korniza për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta 

kontakti; këpucë për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; 

xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza 

për mbrojtje kundër aksidenteve; kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba 

për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda 

elektronike; aparate telefonike; ura peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; teleskopa; kronografa (aparate për 
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incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; kompakt disqe (audio-video); kompakt 

disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; tregues të temperaturës; programe të 

lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues të bar kodeve; fanarë sinjalizues, 

magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina diktimi dhe faturimi; mekanizma për 

aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe solare; programe 

kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik xhepi; tranzistorë (electronikë); 

termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të 

animuara; radio-telefona portativ (radio dore); publikime elektronike (të shkarkueshme në 

mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate 

lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; 

kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; 

makina auto-sekretarie; zbulues të monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për 

numërimin dhe klasifikimin e parave; aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; 

etiketa elektronike për mallra; syze sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton 

dritë; telefona portative; aparate zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për 

astronomi; valvula termionike (radio); aparata automatik muzikor që operojnë me monedha 

(gramafon me monedhë); peshore; trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues 

(incizime); videoshirita; shirita magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; 

barometër; shpërndarës biletash; makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; 

kamera kinematografike; videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të 

shkallëzuara; matës të rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; 

dynamometër; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; 

shenjues të palës së kthyer të rrobave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të 

radiotelefonisë; skenerë (pajisje për procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; 

poça për blic (fotografi); fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; 

reprodukues të kompakt disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje 

për matjen e elektricitetit; megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; 

modema; aparate për frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; 

ekrane projektuese; ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; 

audio pranues dhe video pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me 

kompjuterë; shkallë ngritëse (kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; 

video telefona; çanta bartëse për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, 

smartfona (telefona të mençur), lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike 

dixhitale; syze të mençura; ora të mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda 

saldimi; aparate radiologjike për qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

288 

 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton;materiale të shtypura;materiale për lidhjen e 

librave;fotografi;materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve;ngjitës për qëllime të 

zyrës apo shtëpiake;materiale për piktorë dhe vizatim;brusha për pikturim;materiale për 

instruksione dhe mësimdhënie;fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe 

paketim;shtypës për printer, gravura;kuti të bëra nga kartoni apo letra;kallëpe për 

qepje;facoleta nga letra për heqjen e makijazhit;këllëfe për klishe;etiketa, jo nga 

tekstili;shtresa tavoline nga letra;peceta nga letra;shami nga letra;këllëfe për lapsa;mbajtës 

për libra të çeqeve;këllëfe për shkrim (takëme);fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin 

e dokumenteve;thasë (zarfa, çanta) nga letra apo plastika, për paketim;shkumës për 

rrobaqepës;peshqirë fytyre nga letra;kuti kapelash nga kartoni;leckë dhe letër 

kopjuese;materiale për lidhjen e librave;kanavacë për pikturim;peshqirë nga 

letra;albume;almanakë;pajisje për etiketim me dorë;lidhës të fletave të pa ngjitura;materiale 

dhe instrumente për shkrim;transferime (ngjitje të dizajneve);kalendarë;postera;skedarë për 

letra;katalogje;kromolitografi;takëme për vizatim;gazeta;botime periodike;revista 

(periodike);libra;litografi;letër për mbështjellje;letër tualeti;peshë për të mbajtur 

letrat;mushama për gota birre;shënjues të faqeve të librave;mbajtëse të rendit të librave;bojë 

shkrimi;shishe të bojës së shkrimi;përparëse nga letra;materiale për vizatim;shtyp 

grafik;pajisje për shkollë (artikuj shkrimi);pllaka shkrimi;libra me vizatime komike;tabaka 

për klasifikimin dhe numërimin e parave;dizajne të qëndisjes (mostra);thasë për mbeturina 

të bëra nga letra apo plastika;harta gjeografike;globe tokësore;njomës (pajisje zyrë);plastika 

për modelim;plan projekte, plane;klishe (artikuj shkrimi);afishe nga letra apo 

kartoni;kartela, skica;shkronja çeliku dhe lapsa çeliku;ngjyra uji (pikturim);shpërndarës të 

shiritit ngjithës;gajtan dhe shirit ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë;afishe ngjitëse 

(artikuj shkrimi);shirita për puro;dosje (pajisje të zyrës);argjilë modelimi;tavolina 

llogaritëse, tavolina aritmetike;astar të sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo);modele për 

arkitektë;atllase;flamura (nga letra);kupona;shtroja (artikuj shkrimi);toptha për lapsa me 

majë topi;thasë për gatim me mikrovalë;fshirëse për tabelë shkrimi;fshirëse gome;produkte 

fshirëse;mbështjellës dhe paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra;këmbalec për 

piktorë;libra me këngë;lapsa me qymyr druri;letër për shkrim;tabela reklamash nga letra 

apo kartoni;broshura;shkop boje;dyll modelimi, jo për qëllime dentare;dyll për 

mbyllje;gjilpëra për vizatim, pineska;kordele dhe fjongo letre;shirite shënjuese për printerë 

kompjuteri;shirita për makina shkrimi;dërrasë me mbërthesë për letra;kabinete për artikuj 

shkrimi (pajisje të zyrës);kompasa për vizatim;shtrënguese letrash;thika për letra 

(prerëse);folldera (artikuj shkrimi);libra për shkrim apo vizatim;vizatime (pikturea) me 

kornizë apo pa kornizë;qoshk për gishta (pajisje zyre);aparate dhe makina për lidhjen e 

librave (pajisje të zyrës);leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi;vizore me shesh 

ngjyre;mburoja (mbyllëse letrash);kartolina përshëndetëse;letër filtër;mbulesa (artikuj 

shkrimi), mbështjellëse (artikuj shkrimi);mbajtëse fotografish;shirita elastik për zyra;presa 

kapëse (pajisje zyre);kapëse letrash;fletë letrash (artikuj shkrimi);mprehëse 

lapsash;mbajtëse lapsash;letër e ndritshme;paleta për piktorë;letër argjendi;letër me 

dyll;pastë për modelim;shpuese për zyre;brusha për piktorë;rulo për ngjyrosjen e 

shtëpisë;kartolina postare;publikime të shtypura;rruaza, tespihe;letërthithëse;zarfa (artikuj 

shkrimi)”.   
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35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   
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(511) 2   Bojrëra, zmalt, llak; mjete për mbrojtjen nga ndryshku dhe kalbjes së drurit; 

materiale për ngjyrosje; mjete për grryerje; rëshirë natyrore e papërpunuar; metalet në 

fletëza dhe pluhur për përdorim në pikturim, zbukurim, shtypje dhe art; përgatitje kundër 

korrozionit; gëlqere për lyerje; lëndë ngjyruese; ruajtës të drurit; ngjyrë për lëkurë; indigo 

(materiale për ngjyrosje); njolla druri; ngjyrë për lyerjen e lëkurës; ngjyra; hollues për 

ngjyra; tharës për ngjyra.    

4   Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përbërje për thithjen, lagjen dhe lidhjen e 
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pluhurit; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndriçues; qirinjë dhe fitila 

për ndriçim; yndyra për këpucë; yndyrë për lustrimin e lëkurës.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplaste, 

materiale për lidhje; materiale për mbushjen dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate 

për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide; ujë mineral për qëllime mjekësore; pambuk 

për qëllime mjekësore; brekë sanitar; peshqira sanitar; deodorante, përpos për njerëz apo 

kafshëother; deodorante për rroba dhe materiale tekstili; kuti mjekësore, portative, të 

mbushura; solucione për përodrim me lenta kontakti; peceta për mospërmbajtje; fasho për 

menstruacione; diagnoza të shtatëzanisë (preparate kimike për to); preparate farmaceutike 

për trajtimin e djegies nga dielli; krema për nxierje në diell; produkte nga kutia e gojës për 

qëllime mjekësore; kripëra banjosh për qëllime mjekësore; kripëra për banjo me ujë 

mineral; tampona për menstruacione; facoleta kirurgjike.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, xehe; materiale metalike për ndërtimtari; 

ndërtesa të transportueshme nga metali; kabllo dhe tela jo-elektrik nga metalet e 

zakonshme; paisje të vogla nga metali; kontejnerë metali për magazinim apo transportim; 

kasaforta; tuba dhe gypa metali; mallra nga metalet e zakonshme që nuk janë të përfshira në 

klasat tjera; xehe të metalit; qemer për varrosje nga metali, kuti të thata për mjete pune nga 

metali, kuti për ruajtje nga metali, dryna, zile, sënduka nga metali; rripa zingjiri nga metali; 

shkallë nga metali, kanxha (mallra nga metali), tokëza nga metalet e zakonshme; kuti 

parash nga metali; distinktiva nga metali; kanaçe, unaza për çelsa; kallëpa për akuj nga 

metali, vepra arti nga metalet e zakonshme; shtylla nga metali; pllaka identiteti nga metali; 

hekurishte; garzë teli; leckë teli; zile për dyer, dorëz dyersh (dorëza për dyer metali; dorëza 

metali për dyer.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 
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xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare, jastëk ngrohës elektrik, jo për qëllime 

mjekësore; aparate për thekje, aparate për tharjen e rrobave; vaska për banjo, bidete, poça 

elektrik, filtrues elektrik të kafesë, ngrohës elektrik për shishe ushqimi; furnela, dushe, 

ndezës, fanarë, lavaman, poça për llamba, rubinete, llamba, lavamane për pastrimin e 

duarve, pishtarë elektrik xhepi, batanije, aparat për djegie, streha për llamba, tharës, tharës 

elektriv për lavanderi, guaskë tualeti.   

12   Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; parzmore sigurise për ulëse të 

automjeteve; ulëse të sigurta për fëmijë për automjete; mbështetëse për kokë për ulëse 

automjetesh; rripa sigurie për ulëse automjetesh; mbulesa për ulëse të automjeteve; qerre; 

bicikleta; pjesë dhe/apo pajime për bicikleta të përfshira në këtë klasë; karroca fëmijësh; 

pjesë dhe/apo pajime për karroca fëmijësh të përfshira në këtë klasë; pjesë dhe/apo pajime 

për transportuesh fëmijësh të përfshirë në këtë klasë; saja dhe slita (automjete); rrëshqitëse.   

14   Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; parzmore sigurise për ulëse të 

automjeteve; ulëse të sigurta për fëmijë për automjete; mbështetëse për kokë për ulëse 

automjetesh; rripa sigurie për ulëse automjetesh; mbulesa për ulëse të automjeteve; qerre; 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

292 

 

bicikleta; pjesë dhe/apo pajime për bicikleta të përfshira në këtë klasë; karroca fëmijësh; 

pjesë dhe/apo pajime për karroca fëmijësh të përfshira në këtë klasë; pjesë dhe/apo pajime 

për transportuesh fëmijësh të përfshirë në këtë klasë; saja dhe slita (automjete); rrëshqitëse.   

15   Instrumente muzikore; kuti muzikore; çanta për instrumente muzikore; rule muzikore; 

mbajtëse për muzikë; kapëse për elemente me tela.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 
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postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

22   Litarë dhe spango; rrjeta; tenda dhe streha; streha nga materialet e tekstilit apo 

sintetika; vela; thasë për transportim dhe ruajtje të materialeve me sasi të mëdha; materiale 

për shtrojë, shilte dhe mbushje, përpos nga letra, kartoni, goma apo plastika; materiale 

tekstili me fije të papërpunuar dhe zëvëndësime të tyre; pupla; paketime, nga kashta për 

shishe; shtrat i varur; pëlhurë e gomuar.   

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 
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zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

27   Tepih, velenxë, qilima dhe mbulesa, linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapeta (jo nga tekstili); qilim për banjo; tapiceri; tapiceri për veshjen e murit; 

mbulime të dyshemeve; shtresë për vendosje nën tepih; shtresa për dysheme.   

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

34   Duhan;artikuj për duhanpirës;shkrepësa;kuti për puro (me njomës), kuti për cigare, kuti 

për puro;qese për duhan;kuti për cigare;taketuke për duhanpirës;çakmak për 

duhanpirës;llulla për duhan;prerës për puro;pasruesh llullash për llulla duhani;letër për 

cigare;kavanoza për duhan;maje për cigare;kuti shkrepësash;kontejnerë gazi për çakmak të 

purove;makina xhepi për mbështjelljen e cigareve;tufa me letra cigaresh;gurë ndezës për 

çakmak;rafte llullash (për llulla duhani);mbajtëse të shkrepësave;taketuke, nga metalet e 

çmuara, për duhanpirës.   
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(511) 4   Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përbërje për thithjen, lagjen dhe 

lidhjen e pluhurit; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndriçues; qirinjë 

dhe fitila për ndriçim; yndyra për këpucë; yndyrë për lustrimin e lëkurës.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplaste, 

materiale për lidhje; materiale për mbushjen dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate 

për mbytjen e paraziteve; fungicide; herbicide; ujë mineral për qëllime mjekësore; pambuk 

për qëllime mjekësore; brekë sanitar; peshqira sanitar; deodorante, përpos për njerëz apo 

kafshëother; deodorante për rroba dhe materiale tekstili; kuti mjekësore, portative, të 

mbushura; solucione për përodrim me lenta kontakti; peceta për mospërmbajtje; fasho për 

menstruacione; diagnoza të shatëtzanisë (preparate kimike për to); preparate farmaceutike 

për trajtimin e djegies nga dielli; krema për nxierje në diell; produkte nga kutia e gojës për 

qëllime mjekësore; kripëra banjosh për qëllime mjekësore; kripëra për banjo me ujë 

mineral; tampona për menstruacione; facoleta kirurgjike.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 
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shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

297 

 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 
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akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 
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për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

34   Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa; kuti për puro (me njomës), kuti për cigare, 

kuti për puro; qese për duhan; kuti për cigare; taketuke për duhanpirës; çakmak për 

duhanpirës; llulla për duhan; prerës për puro; pasruesh llullash për llulla duhani; letër për 

cigare; kavanoza për duhan; maje për cigare; kuti shkrepësash; kontejnerë gazi për çakmak 

të purove; makina xhepi për mbështjelljen e cigareve; tufa me letra cigaresh; gurë ndezës 

për çakmak; rafte llullash (për llulla duhani); mbajtëse të shkrepësave; taketuke, nga 

metalet e çmuara, për duhanpirës.   
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(511) 29   Mish, peshk, ushqime deti, shpezë shtëpiake dhe kafshë të egra; përgatitje të bëra 

kryesisht nga mishi, peshku, ushqimi i detit, shpezët dhe/apo kafshët e egra; ekstrakte mishi 

dhe të perimeve; fruta dhe perime të  konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  përgaditura; 

xhelatinë; pelte; reçele; konzerva; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe yndyra 

të ngrënshme; produkte djathore; sallata; sallata të përgatitura; turshi; supa; mbushje për 

sanduiça; lyerje për bukë; përgatitje për sanduiça; meze të ftohta; burger me mish dhe 

perime; hamburgera; ushqime dhe meze të gatshme; ushqime të përgatitura; ushqime të 

përgatitura me kerri (me ose pa oriz) suxhuk; salsiçe për hot-dog; qebapa; patate të skuqura; 

fletëza të patateve; ushqime që përbëhen tërësisht apo kryesisht nga patatet; ëmbëlsira që 

kryesisht përbëhen nga: frutat, frutat e thara, frutat e ngrira dhe të ziera, arrat, xhelatina, 

peltet, reçelet, vezët apo vezët pluhur, qumështi apo produktet e qumështit, vajrat dhe 

yndyrat e ngrënshme, produktet djathore, zëvëndësimet e qumështit, jogurti”.   

30   Kafe; pije kafeje me qumësht; pije me bazë kafeje; aromatizime me kafe; çaj; pije me 

bazë çaji; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash; bukë; bukë bagete; kulaça dhe panine; sanduiça; sanduiça të mbushur të ngrohtë 

dhe të ftoftë; bagete të mbushura të ngrohta dhe të ftofta; simite të mbushura të ngrohta dhe 

të ftofta; sanduiça të hapur; sanduiça të thekur; sanduiça të hapur e thekur; sanduiça 

hamburger; hamburgera në simite apo panine; burgerë në kulaça apo panine; sanduiça me 

suxhuk; suxhukë në simite apo panine; pica; pasta; qebapa në bukë pite; produkte nga 

makaronat; ëmbëlsira dhe produkte ëmbëlsirash; byrek të freskët; pite; panine me suxhuk; 

ëmbëlsira; ëmbëlsira daneze; brioche; torte; simite, biskotë; petulla; kulaçe; biskota të 

ëmbla; kifle; petulla; tartë; dezerte; pudingje; ëmbëlsira, përpos çokolatat e paketuara 

(grupe çokolatash); çokolatë, përpos çokolatat e paketuara (grupe çokolatash); akullore; 
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akullore sanduiç; konfeksione dhe ëmbëlsira të ngrira; akuj të ngrirë mjaltë; melasë; 

tharmë; pluhur gatimit; kripë; mustardë; uthull; erëza; akull; salca për sallata”.   

31   Pemë dhe perime të freskëta; arra; farëra”.   

32   Birrë; ujë mineral; ujë soda; ujë i gazuar; pije jo alkoolike; pije dhe lëngje të frutave; 

shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve”.   

35   Shërbime të shitjes me pakicë që ofrohen në stacione të servisimit të automjeteve, 

lidhur me ushqimin dhe pijet; shërbime të shitjes me pakicë që ofrohen në dyqane 

komoditeti, lidhur me ushqimin dhe pijet; promocione të shitjes dhe shërbime publiciteti 

lidhur me ushqimin dhe pijet”.   

43   Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të marrjes me veti të ushqimeve 

dhe pijeve; shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime restorani; restoraneve ku shërbehët 

vetë; kafeneve; kafeterive; kantinave; restoraneve; shërbime të përgatitjes së ushqimit me 

porosi; përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; ofrime të informatave lidhur me ushqimin, pijet 

dhe shërbimet e përgatitjes së ushqimit me porosi;  shëbrime të përgatitjes së ushqimit me 

porosi që ofrohen online nga një databazë kompjuterike apo nga interneti; informata lidhur 

me ushqimin, pijet dhe shërbimet e përgatitjes së ushqimit me porosi që ofrohen online nga 

një databazë kompjuterike apo nga interneti”.   

 

 

 

(111)  24283 

(151)  25/01/2019 

(181)  24/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/95 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte 6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 

10 000 Prishtina, Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra; yndyra; lubrifikante; karburante”.   

 

 

 

(111)  24281 

(151)  25/01/2019 

(181)  24/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/96 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte 6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

(540)  deli2go 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

301 

 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 29   “Mish, peshk, ushqime deti, shpezë shtëpiake dhe kafshë të egra; përgatitje të 

bëra kryesisht nga mishi, peshku, ushqimi i detit, shpezët dhe/apo kafshët e egra; ekstrakte 

mishi dhe të perimeve; fruta dhe perime të  konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  

përgaditura; xhelatinë; pelte; reçele; konzerva; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra 

dhe yndyra të ngrënshme; produkte djathore; sallata; sallata të përgatitura; turshi; supa; 

mbushje për sanduiça; lyerje për bukë; përgatitje për sanduiça; meze të ftohta; burger me 

mish dhe perime; hamburgera; ushqime dhe meze të gatshme; ushqime të përgatitura; 

ushqime të përgatitura me kerri (me ose pa oriz) suxhuk; salsiçe për hot-dog; qebapa; patate 

të skuqura; fletëza të patateve; ushqime që përbëhen tërësisht apo kryesisht nga patatet; 

ëmbëlsira që kryesisht përbëhen nga: frutat, frutat e thara, frutat e ngrira dhe të ziera, arrat, 

xhelatina, peltet, reçelet, vezët apo vezët pluhur, qumështi apo produktet e qumështit, vajrat 

dhe yndyrat e ngrënshme, produktet djathore, zëvëndësimet e qumështit, jogurti”.   

30   “Kafe; pije kafeje me qumësht; pije me bazë kafeje; aromatizime me kafe; çaj; pije me 

bazë çaji; kakao; sheqer; oriz; tapioka; miell palme; kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash; bukë; bukë bagete; kulaça dhe panine; sanduiça; sanduiça të mbushur të ngrohtë 

dhe të ftoftë; bagete të mbushura të ngrohta dhe të ftofta; simite të mbushura të ngrohta dhe 

të ftofta; sanduiça të hapur; sanduiça të thekur; sanduiça të hapur e thekur; sanduiça 

hamburger; hamburgera në simite apo panine; burgerë në kulaça apo panine; sanduiça me 

suxhuk; suxhukë në simite apo panine; pica; pasta; qebapa në bukë pite; produkte nga 

makaronat; ëmbëlsira dhe produkte ëmbëlsirash; byrek të freskët; pite; panine me suxhuk; 

ëmbëlsira; ëmbëlsira daneze; brioche; torte; simite, biskotë; petulla; kulaçe; biskota të 

ëmbla; kifle; petulla; tartë; dezerte; pudingje; ëmbëlsira, përpos çokolatat e paketuara 

(grupe çokolatash); çokolatë, përpos çokolatat e paketuara (grupe çokolatash); akullore; 

akullore sanduiç; konfeksione dhe ëmbëlsira të ngrira; akuj të ngrirël mjaltë; melasë; 

tharmë; pluhur gatimit; kripë; mustardë; uthull; erëza; akull; salca për sallata”.   

31   “Pemë dhe perime të freskëta; arra; farëra”.   

32   “Birrë; ujë mineral; ujë soda; ujë i gazuar; pije jo alkoolike; pije dhe lëngje të frutave; 

shirupe dhe preparate të tjera për përgaditjen e lëngjeve duke përfshirë: përgatitjen e ujit të 

gazuar; përgatitjen për bërjen e ujit mineral; tableta pastille për pije shkumëzuese; pluhur 

për pije shkumëzuese; esenca për përgatitjen e pijeve; esktrakte elbi për përgatitjen e birrës; 

sirupe për pije; sirupe për lemonada”.   

35   “Shërbime të shitjes me pakicë që ofrohen në stacione të servisimit të automjeteve, 

lidhur me ushqimin dhe pijet; shërbime të shitjes me pakicë që ofrohen në dyqane 

komoditeti, lidhur me ushqimin dhe pijet; promocione të shitjes dhe shërbime publiciteti 

lidhur me ushqimin dhe pijet”.   

43   “Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të marrjes me veti të ushqimeve 

dhe pijeve; shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime restorani; restoraneve ku shërbehët 

vetë; kafeneve; kafeterive; kantinave; restoraneve; shërbime të përgatitjes së ushqimit me 

porosi; përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; ofrime të informatave lidhur me ushqimin, pijet 

dhe shërbimet e përgatitjes së ushqimit me porosi;  shëbrime të përgatitjes së ushqimit me 

porosi që ofrohen online nga një databazë kompjuterike apo nga interneti; informata lidhur 

me ushqimin, pijet dhe shërbimet e përgatitjes së ushqimit me porosi që ofrohen online nga 

një databazë kompjuterike apo nga interneti”.   
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(111)  24279 

(151)  25/01/2019 

(181)  24/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/97 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte 6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  V-POWER 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra;yndyra;lubrifikante;karburante”   

 

 

 

(111)  24350 

(151)  31/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/98 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   letra, kartoni, afishet, stendat prej letre të reklamave, stendat prej kartoni të 

reklamave, albumet, fletoret e shënimeve, fletoret, blloqet, letrat e urimit, kartolinat, kutitë 

prej kartoni, kutitë prej letre, peceta tavoline prej letre, afishet prej kartoni, afishet prej 

letre, mbishkrimet prej letre, mbishkrimet prej kartoni, etiketat prej letre, enët prej letre, 

materialet prej letre dhe kartoni për paketim, materiali për zyrat, pajisja për zyrat (përveç 

mobiljeve), materialet për ushtrimin dhe mësimin (përveç aparateve), materiali plastik për 

paketim (i cili nuk është përfshirë në klasat e tjera).   

29   vajrat e ngrënshëm, yndyrat e ngrënshme dhe produktet prej tyre.   

35   reklamat, udhëheqja e biznesit, menaxhimi i biznesit, punët e zyrave; shërbimet e 

shitjes me pakicë dhe të shitjes me shumicë të vajrave dhe yndyrave ngrënëse; importi dhe 

eksporti i vajrave dhe yndyrave ngrënëse.   
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(111)  24348 

(151)  30/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/99 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   mishi, peshku, shpendët dhe egërsirë, përpunimet e mishit; fruta dhe perime të 

zjera të thara, dhe të ngrira, të konservuara; peltet, reçelet, kompostot; vezë, qumështi dhe 

produktet e qumështit; vajrat ngrënës dhe yndyrat.   

30   kafja, çaji, kakao dhe zëvendësi i kafes; orizi; tapioka dhe sago; miellrat dhe produktet 

prej drithërave; buka, brumërat dhe produktet e ëmbëlsirave; akulloret; sheqeri, mjalti, 

melasë; maja, pluhur pjekës; kripë; mustardë; uthull, salcat (si shtesa), erëzat; akulli.   

31   produktet bujqësore të gjalla dhe të papërpunuara, akuakulture, hortikulture dhe 

produktet pyjore; kokrra dhe fara të gjalla dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të 

freskëta, bimë aromatike të freskëta; bimët natyrore dhe lule; qepë lulesh, fidanë dhe fara 

për mbjellje; kafshë të gjalla; ushqimi dhe pijet për kafshët; malt.   

35   reklama;menaxhimi i biznesit;drejtimi i biznesit;punët e zyrave.   

 

 

 

(111)  24347 

(151)  30/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/100 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte qumështi;ushqim që shtrohet prej qumështi dhe erëzave;respektivisht, 

yndyra të ngrënshme;gjalpë;margarinë, duke përfshirë produktet me bazë margarinën dhe 

gjalpin.   
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(111)  24346 

(151)  30/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/101 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajra dhe yndyra ushqimore.   

 

 

 

(111)  24345 

(151)  30/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/102 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas ulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Margarinë; vajra dhe yndyra ushqimore.   

 

 

 

(111)  24344 

(151)  30/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/103 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(540)   
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(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Margarinë;produktet me bazë margarinën;vajra dhe yndyra ushqimore.   

 

 

 

(111)  24343 

(151)  30/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/104 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Margarinë;vajra dhe yndyra ushqimore.   

 

 

 

(111)  24342 

(151)  30/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/105 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)   
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5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Salca (kondimente);respektivisht majonezë, produkte me bazë majonezën.   

 

 

 

(111)  24341 

(151)  30/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/106 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Salca (kondimente);respektivisht majonezë, produkte me bazë majonezën.   

 

 

 

(111)  24340 

(151)  30/01/2019 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/107 

(732)  AD VITAL Fabrika ulja i biljnih masti 

Vrbas Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)   
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5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pure domatesh; pastë domatesh; lëng domatesh për gatim.    

30   Salcë domatesh;salcë keçapi.   

 

 

 

(111)  24069 

(151)  19/12/2018 

(181)  25/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/108 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çaj mjekësor.   

30   Çaj.   

 

 

 

(111)  24256 

(151)  24/01/2019 

(181)  26/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/111 

(732)  RUBIN AD KRUŠEVAC Nade 

Marković 57, 37000 Kruševac, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 32   Birra; ujëra mineralë dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

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

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  24258 

(151)  24/01/2019 

(181)  26/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/112 

(732)  RUBIN AD KRUŠEVAC Nade 

Marković 57, 37000 Kruševac, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MEDVEĐA KRV 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  24177 

(151)  11/01/2019 

(181)  26/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/113 

(732)  Facebook, Inc. 1601 Willow Road 

Menlo Park, California 94025, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  FACEBOOK 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Hardueri kompjuterik; Softuer për rrjetëzimin social dhe ndërveprim me 

komunitetet online; Veglat e zhvillimit të softuerit te kompjuterit; Softueri për përdorim si 

ndërfaqe e programimit të aplikacionit (API); Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve 

(API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për softuer që lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social dhe për 

rikthimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen dhe menaxhimin e të dhënave; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me një komunitet online; Softuerë për 

organizimin e ngjarjeve; Softuerë për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, 

tregimin e ndjenjave, komentimin, përfshirjen, transmetimin dhe ndarjen ose përndryshe 

ofrimi i medias elektronike ose informacionit nëpërmjet kompjuterit ne rrjetin e internet 

dhe të komunikimit; Softuerë për modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, 

audio, audio-vizuale dhe video përmbajtjeve dhe të dhënave; Softuerë për modifikimin e 

fotografive, imazheve dhe audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale me filtra dhe efektet 

te realitetit te shtuar (AR), gjegjësisht, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, 
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etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, 

organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe 

informacione; Softuerë kompjuterik i shkarkueshëm te e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të 

kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Softuerë për dërgimin e mesazheve elektronike, lajmërimeve, njoftimeve dhe 

rikujtueseve; Softueri i motorëve të kërkimit; Kartelat për dhuratë të koduara magnetikisht; 

Softuerë për përdorim në krijimin, menaxhimin, matjen dhe shpërndarjen e reklamave të të 

tjerëve; Serveri i reklamës, përkatësisht, një kompjuter server për ruajtjen e reklamave dhe 

dërgimin e reklamave në ueb faqet e internetit; Softuer për lojërat e realitet  virtual; Softueri 

i lojërave te realitetit te shtuar; Softuer i lojës se realitetit te përzier; Harduer kompjuterik i 

lojës se realitetit te përzier Harduer kompjuterik i lojës se realitetit të shtuar; Harduer 

kompjuterik i lojës se realitetit te përzier; Pajisjet periferike kompjuterike; Softuer i 

realitetit virtual për përdorim në krijimin e mundësive për kompjuter, konzollat e video 

lojërave, konzollave te video lojërave me dorë, kompjuterë tabletë, pajisje mobile, dhe 

telefonat celular për të ofruar përvojat e realitetit virtual; Programe elektronike të lojërave 

për pajisjet me valë; Programe elektronike të lojërave për pajisjet elektronike me dorë; 

Programe elektronike të lojërave; Veshje periferike për kompjuterë, kompjuterë tabletë, 

pajisje mobile dhe telefona mobil; Softuer i realitetit virtual; Softueri i realitetit te realizuar; 

Softuerë të realitetit te përzier; Softuerë për video lojëra video; Programet interaktive të 

lojërave multimediale kompjuterike; Programet e shkarkueshme elektronike; Programe 

kompjuterike të lojërave; Kufje për përdorim me kompjuterë; Pajisje me lazer për qëllime 

jo mjekësore; Pajisje periferike; Softuerë për integrimin e të dhënave elektronike me 

mjedise reale të botës për qëllime argëtimi, edukimi, lojëra, komunikim dhe rrjetëzim 

social; Softuerë  për qasje dhe shikimin e tekstit, imazheve dhe të dhënave elektronike në 

lidhje me konferencat në fushën e zhvillimit të softuerit; Softuerë për të mundësuar 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit mobil për 

pajisjet komunikuese elektronik portative, ne veçanti, telefona celularë, telefona te mençur, 

kompjutera dore dhe kompjuterët tableta; Softuerë për konvertimin e gjuhës natyrale në 

komandat e ekzekutueshme të makinës; Softuerë, ne veçanti, një ndërfaqe interpretuese për 

lehtësimin e ndërveprimit midis njerëzve dhe makinave; Softueri asistent personal; Softueri 

i asistentë sociale; Veglat e zhvillimit te softuerit për tu mundësuar aplikacioneve softuerike 

mobile qasjen ne shërbimet ne prapavijë, ne veçanti, ruajtjen e te dhënave, dërgimin e 

njoftimeve, dhe menaxhimin e përdoruesit; Softueri për shërbimet e hartës; Softuerë për 

planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Softuerë për 

hartografinë sociale dhe të destinacionit; Softuerë për të bërë rezervime dhe rezervime e 

vendeve; Softuerë për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Softuer i 

vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e vendeve; Softuerë 

për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit pa tela; Softuerë për të 

mundësuar qasjen, shfaqjen, redaktimin, lidhjen, ndarjen dhe përndryshe ofrimin e mediave 

dhe informacionit elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjetet e komunikimit; Softuerë, 

përkatësisht, një aplikacion që ofron funksionalitete të rrjeteve sociale; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe qasjen e grupeve brenda komuniteteve virtuale; Softuerë për 

kërkim dhe alarme bazuar në vendndodhje; Softuerë për kërkimin dhe identifikimin e 

mundësive për punësim; Softuerë për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të 

kontaktuar përfaqësuesit e qeverisë; Softueri që ofron një vend tregu virtual; Softueri që 

ofron informacion mbi motin në bazë të vendndodhjes; Softuerë që ofron informacione, 
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lidhet me ose transmeton lajme ose ngjarje aktuale; Softueri i kontrollit prindëror; Softuerë 

për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet njerëzve dhe platformave të 

inteligjencës artificiale (AI); Softuerë në natyrën e një aplikacioni mobil për krijimin, 

ndarjen, shpërndarjen dhe postimin e reklamave; Softuerë për reklamim të bazuar në gjeo-

vendndodhjen dhe promovim të produkteve dhe shërbimeve; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për lejimin e rikthimit të të dhënave, ngarkimit, qasjes dhe 

menaxhimit; Softuerë për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim me imazhe, 

përmbajtje audio-vizuale dhe video, tekst dhe të dhëna të lidhura; Softuerë kompjuterik i 

shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjes, si dhe për 

nënshkrimin e përmbajtjes; Softuerë për organizimin e imazheve, videos dhe përmbajtjes 

audio-vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave; Softuerë për krijimin dhe 

menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Softuerë për 

ngarkimin, shkarkimin, transmetimin, arkivimin, transmetimin dhe ndarjen e imazheve, 

përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe tekstin dhe të dhënat e lidhura; Pajisjet per 

fotografik dhe video interaktive, gjegjësisht, kioskat për kryerjen, ngarkimin, redaktimin, 

printimin dhe ndarjen e imazheve dixhitale dhe videove; Softuerë që u mundëson 

individëve, grupeve, kompanive dhe brendeve të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet 

për qëllime marketingu; Softuerë për reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me 

komunitetet online; Softuerë për transmetimin e përmbajtjes argëtuese multimediale; 

Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për përdorim në zhvillimin e platformave 

të inteligjencës artificiale (AI), përkatësisht, robotëve, agjentëve virtuale dhe asistentëve 

virtuale; Softuerë për organizimin e  ngjarjeve; Softuerë kompjuterik, softuerë kompjuterik 

i shkarkueshëm dhe softuer i aplikacioneve mobile për përdorim ne dërgimin dhe marrjen 

dhe shfaqjen  e fotografive dhe videove te regjistruara dhe te shfaqura; Hardueri i realitet 

virtual te kompjuterëve; Hardueri i lojërave te realitet virtual të kompjuterëve; Softueri 

realitetit virtual për përdorim në krijimin e mundësive te kompjuterëve, konzollava te  

video lojërave, konzollave te video lojëra me dorë, kompjuterët tabletë, pajisjeve mobile, 

dhe telefonave celular për të ofruar përvojat e realitetit virtual; Softuerë për lojë 

kompjuterike për konzollat e lojërave në shtëpi; Pajisje periferike qe vishen për kompjuterë, 

kompjuterë tabletë, pajisje mobile dhe telefona celularë, përkatësisht, ekrane te montuara ne 

kokë qe konfigurohen; Softuerë kompjuterik; Harduer kompjuterik i realitetit te avancuar; 

Komplete dëgjimi te realitet virtual; Komplete dëgjimi te realitetit te avancuar; Syzet e 

realitetit virtual; Syza të realitetit te avancuar; Softuer i realitetit virtual për navigim ne një 

mjedisi të realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për navigim ne një mjedisi të 

realitetit te shtuar; Softueri i realitetit te shtuar për përdorim në  krijimin e mundësive për 

kompjuter, konzollave te video lojërave, konzollave te video lojërave me dorë, 

kompjuterëve tabletë, pajisjeve mobile dhe telefonave celularë për të ofruar përvojat e 

realitetit te shtuar; Komplete dëgjimi për lojëra të realitetit virtual; Komplete dëgjimi për 

lojëra të realitetit te shtuar; Kontrollorët me dorë te realitetit virtual; Kontrollorët me dorë te 

realitetit te shtuar; Programet e lojërave kompjuterike dhe video; Softueri i argëtimit 

interaktiv; Softuerë për njohjen e gjesteve; Sensorë për ndjekjen e lëvizjes për teknologjinë 

e realitetit virtual; Sensorë për ndjekjen e lëvizjes për teknologji të shtuar të realitetit; 

Softuerë kompjuterik për kontrollimin e funksionimit të pajisjeve audio dhe video; Pajisjet 

që transmetojnë mediat digjitale; Kufje veshi; kufje te telefonave; Softuerë për shfaqje te 

videove; Harduer për shfaqjen e videove, përkatësisht, drejtuesit e videove për videot me 

syza; Softuerë për navigim ne një mjedis të realitetit virtual; Softuerë për përdorim në 
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krijimin e mundësive për kompjuterë, konzollave te video lojërave, konzollave te video 

lojërave me dorë, kompjuter tabletë, pajisje mobile, dhe telefonat celularë për të ofruar 

realitetin virtual dhe përvojat e realitetit të shtuar; Softuer te realitetit virtual për ndjekjen e 

objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; Softuerë për realitetin e 

shtuar për ndjekjen e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; 

Softueri i realitetit virtual për përdoruesit që të përjetojnë vizualizim, manipulim dhe 

zhytjen në realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për përdoruesit që të përjetojnë 

vizualizim, manipulim dhe zhytjen ne realitetin e shtuar; Softueri i realitetit virtual për 

funksionimin e kufjeve të realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për funksionimin e 

kufjeve të realitetit të shtuar; Softuer i realitetit virtual për argëtim interaktiv; Programi i 

realitetit te realizuar për argëtim interaktiv; Kufjet; Softuerë për regjistrimin, ruajtjen, 

transmetimin, pranimin, shfaqjen dhe analizimin e të dhënave nga hardueri kompjuterik i 

veshur; Pajisjet kompjuterike të veshura, të përbëra kryesisht nga ekranet e softuerëve dhe 

ekraneve për lidhjen me kompjuterë, kompjuterë tabletë, pajisje mobile dhe telefona 

celularë për të mundësuar përvojat botërore ne realitetin virtual dhe realitetin e shtua; Syze 

për mundësimin e realitetit virtual, përvojat botërore te realitetit te shtuar; Softuerë për 

përdorim në krijimin dhe dizajnimin e realitetit virtual dhe programeve të realitetit te 

shtuar; Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) për softuer kompjuterik për 

zhvillimin e realitetit virtual dhe përvojave të realitetit te shtuar; Softuer dhe firmuer për 

programet e sistemit operativ; Sistemet operative kompjuterike; Softuerë për gjurmimin e 

lëvizjes ne, vizualizimin, manipulimin, shikimin dhe shfaqjen e përvojave të realitetit 

virtual dhe te shtuar; Softuerë, firmuer dhe harduer për përdorim në ndjekjen dhe njohjen 

vizuale, zanore, audio, lëvizje, sy dhe gjeste; Harduer dhe softuer kompjuterik për 

funksionimin e pajisjeve të sensorëve; Pajisjet elektronike të sensorëve, kamerat, 

projektorët dhe mikrofonat për zbulimin, kapjen dhe njohjen e gjesteve, fytyrës dhe zërit; 

Harduer dhe softuer kompjuterike për zbulimin e objekteve, gjesteve dhe komandave të 

përdoruesve; Softuer dhe firmuer për kontrollin, konfigurimin dhe menaxhimin e 

kontrollorëve; Softuer dhe firmuer për ti mundësuar pajisjeve elektronike për të ndarë të 

dhënat dhe për të komunikuar me njëri-tjetrin; Softuerë sistemit operativ te kompjuterit; 

Programet e drajvereve te softuerëve për pajisjet elektronike për t’ju mundësuar harduerit 

kompjuterik dhe pajisjeve elektronike për të komunikuar me njëri-tjetrin; kamera; bateritë; 

Ngarkuesit e baterive; kutitë (mbajtësit) e baterive; Pakot e baterive; Pajisjet e ngarkimit të 

energjisë dhe menaxhimit të energjisë për pajisjet elektronike mobile; portet e ngarkimit; 

Vendet për ngarkim (mbushje) për pajisje elektronike mobile; Ngarkuesit bazë për pajisjet 

mobile elektronike; Bankat e energjisë; Ngarkuesit e jashtëm; Kutite pa tel të ngarkimit; 

Pajisjet e rimbushjes së baterive elektrike, ne veçanti, bateritë e ringarkueshme dhe 

furnizuesit portabil mobil; Paketat e jashtme të baterive të ringarkueshme për përdorim me 

pajisje elektronike mobile; Ngarkues për bateritë; Adaptorët e rrymës; Adaptuesit elektrikë; 

Lidhësit elektrikë dhe elektronikë; Adaptorët e rrymës; Çanta dhe kutitë të përshtatura 

posaçërisht për pajisjet elektronike mobile; Çanta, çanta shpine dhe mbajtëset për pajisjet 

mobile elektronike; Kutitë për pajisjet mobile elektronike; Pllakat e fytyrës; Mbulesat dhe 

kutitë mbrojtëse  për pajisjet mobile elektronike; Mëngë mbrojtëse për pajisje elektronike 

mobile; Mbajtësit, kravatat, kapëset dhe kutitë bartëse te përshtatura posaçërisht për pajisjet 

elektronike mobile; Ngjitëse muri për montimin e pajisjeve mobile elektronike; Mbështetës 

për pajisje elektronike mobile; Mbajtësit për pajisjet mobile elektronike; Kontrollues nga 

distanca për pajisjet mobile elektronike; Kabllot dhe lidhëset te audio dhe altoparlantëve 
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elektrik; Altoparlant te zërit; Stacionet e vendosjes për pajisjet mobile elektronike; 

Altoparlantët; Pjesët dhe pajisjet e kabllove elektronike; Kabllot elektrike; Kabllot e kyçjës; 

Kabllo për transmetimin e sinjalit optik; Kabllot e energjisë dhe lidhësit kabllorë; 

mikrofonat; Pranuesit e zërit; Transmetuesit e zërit; Pjesët periferike pa tela te kompjuterit; 

Ekran i videos i montuar në kokë; Marrësit e sinjaleve elektronike; Marrësit  e videos; 

Transmetuesit dhe marrësit me valë për riprodhimin e zërit dhe sinjaleve; Sensorë elektrikë; 

Sensorë për monitorimin e lëvizjeve fizike; Softuerë për dërgimin dhe marrjen e mesazheve 

elektronike, grafikëve, imazheve, përmbajtje audio dhe audio vizuale nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Softuerë në natyrën e një aplikacioni mobil; Karta SIM; 

Softuerë për përpunimin e imazheve, grafikut, audios, videos dhe tekstit; Softuerë, 

përkatësisht, softuerë për mesazhe të menjëhershme, softuer për ndarjen e skedarëve, 

softuerë të komunikimit për shkëmbimin elektronik të të dhënave, audio, imazhe video dhe 

grafikë nëpërmjet rrjeteve kompjuterike, mobile, pa tel dhe të komunikimit; Softuerë për 

menaxhimin e informacionit personal dhe softuerin e sinkronizimit të të dhënave;  Softuerë 

për menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, duke bashkëvepruar me një komunitet 

virtual, dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, komente, reklama, komunikime dhe informacion 

i reklamimit te medias; Softuerë për shfaqjen dhe ndarjen a lokacionit te përdoruesit dhe 

gjetjen, vendndodhjen, dhe ndërveprimin me përdoruesit vendet tjera; Softuerë për 

përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Softueri i mesazheve; 

Softuerë për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe 

donacioneve; Softuerë për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime 

të donacioneve financiare; Softuerë për përdorim në lehtësimin e telefonatave, thirrjeve 

telefonike, mesazheve tekst, mesazheve të menjëhershme dhe shërbimeve të rrjeteve sociale 

në protokollit te zërit nëpërmes internetit (VOIP); Pajisjet e telekomunikacionit për ofrimin 

e qasjes së palës së tretë në dhe për të mundësuar transmetimin e të dhënave video dhe të 

zërit, rrjeteve globale të komunikimit, domethënë, terminaleve mobile dhe qasjen 

kompjuterike dhe telefonave mobil, stacioneve bazë të transmetuesit dhe pjesëve të radios 

pa tela, transmetuesve të të dhënave, përsëritësve te te dhënave, ruterëve dhe suiqave, 

qarqeve të transmetimit, qarqeve të integruara, harduerit kompjuterik, klientëve te lidhur 

mobil dhe serverëve, multiplekserëve, procesorëve të sinjalit digjital, procesorëve të sinjalit 

të radiofrekuencave, qarqeve të lëvizshme mobile, kontrollorëve elektrikë të trafikut ajror, 

kontrollorët elektrikë, portat e radios, antenat, komponentët e radios elektronike, softueri 

për aplikimet e telekomunikacionit, dhe rrjetet mobile kryesore që përmbajnë transmetues 

të të dhënave, rrjeta pa tela dhe porta për mbledhjen, transmetimin dhe menaxhimin e të 

dhënave, zërit dhe videove; Softuerë komunikimi dhe harduer i komunikimit kompjuterike  

për sigurimin e qasjes në internet. 

Klasa 35: Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; Ofrimi i shërbimeve te 

hulumtimit të tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në 

veçanti, planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e biznesit dhe 

reklamimit, ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e performancës së reklamave, 

për menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave 

reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i 

këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe 
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rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet që ofrojnë një 

shumëllojshmëri të gjerë të të mirave të konsumit të të tjerëve, kartat e dhuratave dhe 

shpërndarjen e mediave dixhitale, kompletet e kufjeve te realitet virtual dhe përmbajtje dhe 

të dhënat e realitetit virtual;  Ofrimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose 

shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i 

biznesit; Shërbimet e punësimit dhe  rekrutimit; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes 

së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve 

globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike online 

dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e klasifikuar; Shërbimet e 

kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e certifikatave të kartës së 

dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose shërbime; Shërbime bamirësie, 

ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për shërbimet bamirëse, filantropike, 

vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet humanitare dhe ndarja e produktit 

kreativ te punës; Organizimi i panaireve dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit të 

softuerëve dhe harduereve për qëllime komerciale ose reklamuese; Shërbime të shoqatave 

që promovojnë interesat e profesionistëve dhe bizneseve në fushën e zhvillimit të 

aplikacioneve të softuerit mobil; Reklamimi dhe promovimi online i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; Shërbimet e konsulencës për marketing dhe 

reklamim; Shërbimet e hulumtimit të tregut; Reklamimi, marketingu dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet ofrimit të pajisjeve fotografike dhe video 

në ngjarje të veçanta; Ofrimi i lehtësirave online për transmetimin direkt te videos të 

ngjarjeve promovuese; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve të veçanta për qëllime 

komerciale, promovuese ose reklamuese; Reklamim përmes mediave elektronike; 

Organizimi, promovimi dhe realizimi i ekspozitave, ngjarjeve tregtare dhe ngjarjeve për 

qëllime biznesi; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve, panaireve, ekspozitave dhe 

konferencave për qëllime komerciale në argëtimin interaktiv, realitetin virtual, industrinë 

argëtuese te konsumit elektronikë dhe të video lojërave; Shërbimet e dyqaneve online me 

pakicë që paraqesin realitetin virtual dhe kompletet e dëgjimit të realitetit te shutar, 

lojërave, përmbajtjeve dhe mediave digjitale; Ofrimi i informacionit të telefonit në rrjet 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; Shërbimet e katalogut elektronik; Menaxhim i 

marrëdhënieve me konsumatorë; Asistenca ne biznes dhe shërbimet e konsulencës; Ofrimi i 

hapsirave në internet me komente përdoruesish lidhur me organizatat e biznesit, ofruesit e 

shërbimeve dhe burimet e tjera; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të 

tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, 

menaxhimi i kampanjës së reklamave, shërbimet e synimit, zbatimit dhe optimizimit; 

Hulumtimi i marketingut, përkatësisht, kërkimi dhe analiza e fushave të reklamave dhe 

preferencave të konsumatorëve; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet shpërndarjes së reklamave me video në internet; Shërbimet e reklamimit, 

përkatësisht, caktimin, ndjekjen dhe raportimin e reklamave për të tjerët; Përgatitja dhe 

realizimi i planeve dhe koncepteve të mediave dhe reklamave; Shpallja e reklamave, 

përkatësisht vendosja e reklamave në faqet e internetit për të tjerët; Shërbimet e reklamimit, 

domethënë, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; Menaxhimi i informacionit të 

biznesit, perkatesisht, raportimi i informacionit të biznesit dhe analitikes së biznesit në 

fushat e reklamimit dhe marketingut; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, 

funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit lidhur me aktivitetet e marketingut; Planifikimi i 

mediave dhe shërbimet e blerjes së medias; Konsultimi për brende; Dizajnimi i materialeve 
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reklamuese për të tjerët; Ofrimi i direktoriumeve afariste në internet që përmbajnë 

restorante, bare, kinema, klube vallëzimi, muze, galeri arti dhe hapësira të tjera kulturore 

dhe sociale; Nxitja e interesit publik dhe ndërgjegjësimi për çështjet që përfshijnë qasjen në 

internet për popullsinë globale; Konsultimet e biznesit në fushën e telekomunikacionit; 

Shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit për të mundësuar subjektet afariste, 

organizatat joqeveritare dhe organizatat jofitimprurëse për të zhvilluar, organizuar dhe 

administruar programet për të ofruar qasje më të madhe në rrjetet globale të komunikimit   

35   Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; Ofrimi i shërbimeve te hulumtimit të 

tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në veçanti, 

planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, 

ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e performancës së reklamave, për 

menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave 

reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i 

këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet që ofrojnë një 

shumëllojshmëri të gjerë të të mirave të konsumit të të tjerëve, kartat e dhuratave dhe 

shpërndarjen e mediave dixhitale, kompletet e kufjeve te realitet virtual dhe përmbajtje dhe 

të dhënat e realitetit virtual; Ofrimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose 

shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i 

biznesit; Shërbimet e punësimit dhe rekrutimit; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes së 

informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve 

globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike online 

dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e klasifikuar; Shërbimet e 

kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e certifikatave të kartës së 

dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose shërbime; Shërbime bamirësie, 

ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për shërbimet bamirëse, filantropike, 

vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet humanitare dhe ndarja e produktit 

kreativ te punës; Organizimi i panaireve dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit të 

softuerëve dhe harduereve për qëllime komerciale ose reklamuese; Shërbime të shoqatave 

që promovojnë interesat e profesionistëve dhe bizneseve në fushën e zhvillimit të 

aplikacioneve të softuerit mobil; Reklamimi dhe promovimi online i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; Shërbimet e konsulencës për marketing dhe 

reklamim; Shërbimet e hulumtimit të tregut; Reklamimi, marketingu dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet ofrimit të pajisjeve fotografike dhe video 

në ngjarje të veçanta; Ofrimi i lehtësirave online për transmetimin direkt te videos të 

ngjarjeve promovuese; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve të veçanta për qëllime 

komerciale, promovuese ose reklamuese; Reklamim përmes mediave elektronike; 

Organizimi, promovimi dhe realizimi i ekspozitave, ngjarjeve tregtare dhe ngjarjeve për 

qëllime biznesi; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve, panaireve, ekspozitave dhe 

konferencave për qëllime komerciale në argëtimin interaktiv, realitetin virtual, industrinë 

argëtuese te konsumit elektronikë dhe të video lojërave; Shërbimet e dyqaneve online me 

pakicë që paraqesin realitetin virtual dhe kompletet e dëgjimit të realitetit te shutar, 

lojërave, përmbajtjeve dhe mediave digjitale; Ofrimi i informacionit të telefonit në rrjet 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; Shërbimet e katalogut elektronik; Menaxhim i 
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marrëdhënieve me konsumatorë; Asistenca ne biznes dhe shërbimet e konsulencës; Ofrimi i 

hapsirave në internet me komente përdoruesish lidhur me organizatat e biznesit, ofruesit e 

shërbimeve dhe burimet e tjera; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të 

tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, 

menaxhimi i kampanjës së reklamave, shërbimet e synimit, zbatimit dhe optimizimit; 

Hulumtimi i marketingut, përkatësisht, kërkimi dhe analiza e fushave të reklamave dhe 

preferencave të konsumatorëve; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet shpërndarjes së reklamave me video në internet; Shërbimet e reklamimit, 

përkatësisht, caktimin, ndjekjen dhe raportimin e reklamave për të tjerët; Përgatitja dhe 

realizimi i planeve dhe koncepteve të mediave dhe reklamave; Shpallja e reklamave, 

përkatësisht vendosja e reklamave në faqet e internetit për të tjerët; Shërbimet e reklamimit, 

domethënë, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; Menaxhimi i informacionit të 

biznesit, perkatesisht, raportimi i informacionit të biznesit dhe analitikes së biznesit në 

fushat e reklamimit dhe marketingut; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, 

funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit lidhur me aktivitetet e marketingut; Planifikimi i 

mediave dhe shërbimet e blerjes së medias; Konsultimi për brende; Dizajnimi i materialeve 

reklamuese për të tjerët; Ofrimi i direktoriumeve afariste në internet që përmbajnë 

restorante, bare, kinema, klube vallëzimi, muze, galeri arti dhe hapësira të tjera kulturore 

dhe sociale; Nxitja e interesit publik dhe ndërgjegjësimi për çështjet që përfshijnë qasjen në 

internet për popullsinë globale; Konsultimet e biznesit në fushën e telekomunikacionit; 

Shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit për të mundësuar subjektet afariste, 

organizatat joqeveritare dhe organizatat jofitimprurëse për të zhvilluar, organizuar dhe 

administruar programet për të ofruar qasje më të madhe në rrjetet globale të komunikimit   

36   Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi e 

transaksioneve të sigurta tregtare dhe opsioneve të pagesës; Përpunimi elektronik dhe 

transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve; Shërbimet e përpunimit të 

transaksioneve te karta e kreditit, karta e debitit dhe karta e dhuratës; Shërbimet tregtare, 

përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Ofrimi i shërbimeve 

elektronike të pagesave mobile për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e përpunimit 

të pagesave; Shërbimet e transaksionit financiar; Lehtësimi dhe aranzhimi i financimit dhe 

shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Shërbimet bamirëse online për mbledhjen e 

fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare   

38   Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik 

të skedarëve dixhital të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e 

përdoruesve të internetit; Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi 

elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe 

informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të 

përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile 

dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes 

në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë 

nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e 

mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit 

audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e 

Protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e 
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komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e 

rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale dhe takimeve; Shërbimet e shkëmbimit të fotove 

dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja (peer-to-peer), përkatësisht, transmetimi elektronik i 

skedarëve dixhitalë të fotografive, grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të 

internetit; Shërbimet e rrjetës kompjuterike te telekomunikimit pajisja-te-pajisja, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i imazheve, grafikave dhe përmbajtja audio-vizuale 

dhe video, fotografive, videove, te dhënave, tekstit, mesazheve, reklamimit, komunikimet 

dhe informacionet e reklamimit ne media. Shërbimet e dhomave te bisedave për rrjetëzim 

social; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve video, audiovizuele dhe 

audiovizuele interaktive nëpërmjet internetit; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, 

shërbimet e transmetimit te përmbajtjes dhe te dhënave te realitetit virtual; Ofrimi i 

tabelave për buletine elektronike për transmetimin e mesazheve ndërmjet përdoruesve në 

fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e video konferencave; Ofrimi i shërbimeve 

mbështetëse teknike në lidhje me përdorimin e pajisjeve të komunikimit; Ofrimi i 

hapësirave dhe pajisjeve për video konferenca; Telekonferencë; Ofrimi i një forumi online 

të komunitetit për përdoruesit për të ndarë dhe transmetuar informacione, audio, video, 

lajme në kohë reale, përmbajtje argëtuese ose informacione, për të formuar komunitetet 

virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet sociale; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe te marrjes së të dhënave nëpërmjet rrjeteve të 

telekomunikacionit; Shërbimet e komunikimit të telefonisë mobile; Dërgimi i ueb 

mesazheve; Video telekonferencat; Shërbimet e mesazheve të çastit; Shkëmbimi elektronik 

i zërit, i të dhënave, i audios, i videove, i tekstit dhe i grafikut me qasje nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike dhe të telekomunikacionit; Transmetimi elektronik i koduar dhe shpërndarja e 

të dhënave të rikuperuara; Sigurimi i qasjes në rrjetet e telekomunikacionit dhe në internet; 

Lidhjet ne internet; Informacion rreth telekomunikacionit; Konsulencë në fushën e 

shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi i zërit, i të dhënave dhe 

dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit   

41   Shërbimet e argëtimit; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe 

në internet të përmbajtjes së përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, video, 

audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e ndarjes së 

fotografive dhe ndarjes së videove; Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, lehtësimin e shërbimeve te shume lojtar dhe një lojtar, për lojëra të 

luajtura nëpërmjet internetit ose rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i informacionit për lojërat 

kompjuterike në internet dhe video lojërat nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose të 

komunikimit; Organizimi dhe zhvillimi i garave dhe lehtësimi i ngjarjeve për video lojtarët 

dhe lojtarët e lojërave kompjuterike; Ofrimi i resurseve online për zhvilluesit e softuerëve; 

Programet e konkurrimit dhe nxitjes së shpërblimeve të dizajnuara për njohjen, shpërblimin 

dhe inkurajimin e individëve dhe grupeve që merren me vetë-përmirësim, vetë-përmbushje, 

shërbime bamirësie, filantropike, vullnetare, publike dhe të komunitetit dhe aktivitete 

humanitare dhe ndarjen e produktit kreativ të punës; Organizimi dhe sponsorizimi i 

programeve të konkursit dhe nxitjes për zhvilluesit e softuerëve; Botimi i materialeve 

edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, gazetave dhe botimeve elektronike; 

Shërbimet arsimore, në veçanti, organizimi dhe mbajtja e konferencave, kurseve, 

seminareve dhe trajnimeve në internet në fushat e reklamimit, marketingut, rrjeteve sociale, 

internetit dhe mediave sociale, si dhe shpërndarjen e materialit mësimor në lidhje me to; 

Revistat në internet, përkatësisht, ueb logjet (blogjet) që përmbajnë përmbajtje të definuara 
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nga përdoruesi; Shërbimet argëtuese, në veçanti, ofrimi i lojërave të realitetit virtual, 

argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit virtual; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lojërave të realitetit të shtuara, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit të 

shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojëra të realitetit të përzier, argëtim 

interaktiv dhe përmbajtje të realitetit të përzier; Ofrimi i një lojë kompjuterike për përdorim 

në rrjet nga përdoruesit e rrjetit; Ofrimi i lojërave të realitetit virtual në internet; Ofrimi i 

lojërave të realitetit të shtuara në internet; Ofrimi i lojërave të përziera në internet; 

Shërbimet argëtuese, përkatësisht, sigurimi i videove online; Organizimi i ekspozitave në 

fushën e argëtimit interaktiv, realitetit virtual, elektronikës të konsumit dhe industrive 

argëtuese video lojërave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizimi dhe mbajtja e 

konferencave arsimore; Organizimi i ekspozitave dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit 

të softuerit për qëllime edukimi; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi dhe mbajtja e 

konferencave dhe seminareve në fushën e inteligjencës artificiale dhe internetit të gjërave; 

Trajnim në fushën e projektimit, reklamimit dhe teknologjive të komunikimit; Trajnim në 

fushën e planifikimit të mediave strategjike në lidhje me reklamimin, marketingun dhe 

biznesin; Gazetat në internet, përkatësisht, blogjet që përfshijnë reklamat, marketingun dhe 

biznesin; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në internet në fushën 

e argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht botimi i botimeve elektronike për të tjerët; 

Dhënia me qira e kiosqeve të fotografisë dhe / ose videografisë për marrjen, ngarkimin, 

redaktimin dhe ndarjen e fotografive dhe videove; Shërbimet argëtuese, gjegjësisht, ofrimin 

e lehtësirave online për përmbajtjen e argëtimit për transmetimin e dhe transmetimin direkt 

të videove të ngjarjeve argëtuese; Organizimi i ekspozitave dhe konferencave direkte në 

fushat e kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesi dhe jo-komerciale; 

Ofrimi i lojërave online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit 

virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të realitetit virtual; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, sigurimin e lojërave të realitetit të shtuar, argëtimit interaktiv dhe 

përmbajtjes dhe përvojave të realitetit të shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojërave te realitetit të përzier, argëtime interaktive dhe përmbajtje dhe përvoja të realitetit 

të përzier. Shërbimet argëtuese, përkatësisht, rregullimi dhe zhvillimi i garave për 

inkurajimin e përdorimit dhe zhvillimit të argëtimit interaktiv, realitetit virtual, realitetit të 

shtuar, elektronikës të konsumit dhe softuerit dhe harduer për zbavitje të video lojërave; 

Organizimi i ekspozitave dhe evenimenteve për qëllime kulturore, arsimore ose argëtuese; 

Prodhimi i softuerit të video lojërave kompjuterike; Shërbime e arkadave se realitetit 

virtuale; Shërbime e arkadave se realitetit te shtuar; Shërbimet virtuale të realitetit virtual të 

ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; Shërbimet e lojës së realitetit shtuar të ofruara 

në internet nga një rrjet kompjuterik; Ofrimi i lojërave kompjuterike në internet dhe 

lojërave interaktive; Realizim i videove të realitetit te shtuar; Prodhimi i videove te realitetit 

virtual;  Prodhimi i softuerit të video lojërave kompjuterike; Ofrimi i softuerit te lojërave 

online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave interaktive; Shërbimet e 

prodhimit të softuerit argëtues multimedia; Shërbimet e prodhimit multimedial; Shërbimet 

argëtuese në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit dhe postproduktimit të përmbajtjeve 

argëtuese multimediale; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit të 

shtuar dhe përmbajtjes argëtuese interaktive; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

hapësirave te realitetit virtual në internet; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi  i 

hapësirave të realitetit të shtuar në internet; Ofrimi i informacionit të zbavitjes nga indekset 

e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet 
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elektronike, bazat e të dhënave, grafika, imazhet fotografike dhe informatat audiovizuale, 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Organizimi, promovimi dhe realizimi i 

ekspozitave, shfaqjeve tregtare dhe ngjarjeve për qëllime biznesi; Ofrimi i informacionit 

për lojërat kompjuterike në internet dhe video lojërat nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose të 

komunikimit; Organizimi dhe zhvillimi i garave dhe lehtësimi i ngjarjeve për video lojtarët 

dhe lojtarë të lojërave kompjuterike; Organizimi i ekspozitave në fushën e argëtimit 

interaktiv, realitetit virtual, elektronikës të konsumit dhe industrive argëtuese të video 

lojërave për qëllime kulturore ose edukative, organizimin dhe realizimin e konferencave 

arsimore, organizimin e ekspozitave dhe ngjarjeve në fushën e zhvillimit të softuerit për 

qëllime edukimi; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të shkarkueshme rreth 

teknologjisë së realitetit virtual; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të 

shkarkueshme rreth teknologjisë së realitetit të shtuar; Edukimi; Ofrimi i trajnimit; 

Aktivitete sportive dhe kulturore; Shërbimet argëtuese dhe arsimore, përkatësisht, ofrimin e 

filmave jo të shkarkueshëm, emisioneve televizive, ueb-transmetimeve, audiovizive dhe 

multimedialeve nëpërmjet internetit, si dhe informacione, rishikime dhe rekomandime 

lidhur me filmat, shfaqjet televizive, ueb-transmetimet, veprat audiovizuale dhe 

multimedia; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në internet për 

përdorim arsimor, rekreativ dhe argëtues në fushën e argëtimit dhe në fushat e grupeve të 

interesit të mesëm, kolegjial, social dhe të komunitetit.   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e regjistruar për të organizuar 

grupe, takime, dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe angazhimi në rrjetet sociale, 

biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, hostimin e hapsirave 

elektronike për të tjerët për organizimin dhe mbajtjen e takimeve, ngjarjeve dhe 

diskutimeve interaktive, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet 

kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe grupore elektronike të personalizuara 

ose uebfaqeve që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të dhëna; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i hapsirave në internet që 

paraqesin teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

paraqesin informacionin e rrjeteve sociale dhe të biznesit, për të transferuar dhe shpërndarë 

informacion të tillë në shumë hapsira të internetit, për t'u angazhuar në rrjetet sociale dhe 

për të menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve 

sociale, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, 

përmbajtjes dhe të dhënave; Shërbimet e ofruesve te shërbimit te aplikacionit (ASP), 

përkatësisht, aplikacionet e softuerëve për hostimin e te tjerëve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar krijimin, 

përpunimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, 

blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i mediave 

elektronike ose informacionit nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i 

një shërbimi online të rrjetit që u mundëson përdoruesve të transferojnë të dhënat e 

identitetit personal dhe të ndajnë të dhënat e identitetit personal me dhe midis shumë 

hapësirave online; Ofrimi i informacionit nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të 

dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të 

dhënave, grafika, mediat elektronike, imazhet dhe përmbajtjen audio vizuale, nëpërmjet 
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rrjeteve të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i softuerit  jo te shkarkueshem te e-tregtisë 

për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të biznesit elektronik nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofruesit e shërbimeve të 

aplikacioneve që paraqesin softuerin e ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për të 

lejuar përdoruesit, qe të kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global; Shërbimet e softuerëve si shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për 

dërgimin dhe pranimin e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe alarmeve dhe për 

lehtësimin e transaksioneve të biznesit elektronik ne internet dhe rrjetet e komunikimit; 

Ofrimi i softuerit për përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin,  

shpërndarjen dhe shërbimin e reklamimit për të tjerët; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve 

që përfshin softuerin e ndërfaqes se programimit të aplikacionit (API) për menaxhimin, 

përcjelljen, raportimin dhe matjen e planifikimit të medias, blerjen e medias dhe 

reklamimin e të tjerëve; Ofruesi i platformës për reklamim-blerje online, përkatësisht, 

ofrimi i programeve softuerike qe nuk shkarkohen për t’ju lejuar blerësve dhe shitësve 

reklamimin online për blerjen dhe shitjen e inventarit të reklamuar; Platforma si një 

shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike kompjuterike për përdorim në blerjen 

dhe shpërndarjen e reklamave; Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer 

për përdorim në blerjen, shitjen, dizajnimin, menaxhimin, përcjelljen, vlerësimin, 

optimizimin, shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamimit dhe 

marketingut online; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për 

përdorim në dizajnimin dhe menaxhimin e reklamave online dhe fushatave të marketingut; 

Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojërave kompjuterike dhe softuerit te video lojërave 

për përdorim me kompjuterë, te programit te video lojërave ne sistemet dhe rrjetet 

kompjuteriket; Zhvillimi i harduerit për përdorim në lidhje me lojërat multimediale 

elektronike dhe interaktive; Shërbimet elektronike dhe interaktive të zhvillimit të lojërave 

multimediale; Ofrimi i faqeve online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje te realitetit virtual, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit te shtuar, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit të përzier, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Dizajnimi, inxhinieringu, hulumtimi, zhvillimi dhe testimi i shërbimeve në fushën e 

zhvillimit të softuerit të aplikacioneve mobile që lidhen me përdorimin dhe funksionalitetin 

e hyperlinqeve; Konsultime teknike në fushën e zhvillimit të softuerit të aplikacioneve 

mobile që lidhen me përdorimin dhe funksionalitetin e hyperlinqeve; Ofrimi i softuerëve që 

mundësojnë zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit 

celular për pajisjet portative të kompjuterëve; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi 

dhe mbajtja e konferencave dhe seminareve në fushën e inteligjencës artificiale dhe 

internetit të gjërave; Ofrimi i shërbimeve të autentifikimit të përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on)  dhe teknologjisë softuerike për 

transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te autentifikimit të përdoruesit për 

transferimin elektronik të fondeve, kartelat e kreditit dhe debitit dhe transaksionet 

elektronik te çeqeve duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim dhe softuerike; Ofrimi i 

një ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi i softuerëve për 

përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që përmban 
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softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i 

softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për përdorim në realizimin e 

mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes 

dhe të dhënave; Platforma si një shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike 

kompjuterike për mesazhe elektronike dhe transmetim të imazheve audio, video, imazhe 

fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve 

elektronike; Shërbimet e hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i 

softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i 

aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen 

e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe 

bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të 

destinacionit; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe destinacionin; Ofrimi i softuerëve për 

rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te 

vendeve; Ofrimi i softuerit për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose të 

lehtësojë urdhërimin dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Ofrimi i një softueri të 

vetëdijshëm për gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve 

dhe ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të 

vetëdijshëm për vendndodhjen për të kërkuar, përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e 

mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; Ofrimi i softuerit për krijimin, menaxhimin 

dhe qasjen në grupe private të krijuara dhe të administruara nga përdoruesit brenda 

komuniteteve virtuale; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e pikave të 

interesit, ngjarjeve, monumenteve, mundësive të punësimit, argëtimit, ngjarjeve kulturore, 

tregjeve dhe ofertave; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për 

punësim; Ofrimi i softuerit për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar 

përfaqësuesit e qeverisë; Ofrimi i softuerit për ofrimin e një tregu virtual; Ofrimi i softuerit 

për sigurimin e informacionit të motit në bazë të vendndodhjes; Ofrimi i softuerit për 

sigurimin, lidhjen ose transmetimin e informacioneve të lajmeve ose ngjarjeve aktuale; 

Ofrimi i softuerit për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit midis njerëzve dhe 

platformave të inteligjencës artificiale (AI); Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndërveprimin dhe komunikimin midis 

njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Dizajnimi i realitetit të shtuar dhe 

efekteve të realitetit virtual për përdorim në modifikimin e fotografive, imazheve, videove 

dhe përmbajtjes audio-vizuale; Ofrimi i faqeve online që i japin përdoruesve mundësinë për 

të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit virtual; Ofrimi i 

faqeve online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe 

shpërndarë përmbajtje dhe të dhëna të realitetit të shtuar; Ofrimi i faqeve online që u japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje dhe të 

dhëna të realitetit te përzier; Ofruesi i platformës reklamuese për blerjen e videove online, 

perkatësisht, ofrimi i programeve softuerike që nuk mund të shkarkohen për lejimin e 

blerësve dhe shitësve të reklamave në internet për blerjen dhe shitjen e inventarit reklamues 

të videove; Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për përdorim 
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në blerjen dhe shpërndarjen e reklamave; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për përdorim në blerjen, shitjen, ndjekjen, vlerësimin, optimizimin, 

shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamave dhe marketingut 

online; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për përdorim në 

dizajnimin dhe menaxhimin e reklamave dhe fushatave të marketingut në internet; Ofrimi 

lehtësirave uebfaqet online që u jep përdoruesve mundësinë për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale dhe për të menaxhuar përmbajtjen e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin 

dhe menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Ofrimi i 

softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes audio, video dhe 

audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht grafikë, animacione, 

tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për shikimin dhe 

bashkëveprimin me një furnizim të mediave elektronike, përkatësisht, imazheve, 

përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, transmetimi i sinjalit video, komente, reklama, lajme 

dhe lidhje interneti; Ofrimi i softuerit për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të 

përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e përmbajtjes; Ofrimi i softuerit për organizimin e 

imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave;  

Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një komuniteti virtual për përdoruesit e 

regjistruar për të ndarë, shikuar, pajtuar dhe bashkëvepruar me imazhet, përmbajtjen audio-

vizuale dhe video dhe të dhënat dhe informacionet e lidhura; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përfshijnë softuer për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve 

të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama 

informacion; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përfshijnë softuer për rrjetëzimin 

social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe 

transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, 

tekst, mesazhe, reklama informacion e cila lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social, 

zhvillimin e aplikacioneve softuerike; Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet 

platforma softuerike për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, 

krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audiovizive 

dhe video, fotografi, video, fotografive, të dhënave, tekstit, mesazheve, reklamave,  

informacionet dhe komunikimet e reklamimin ne media; Dhënia me qira e softuerit që u jep 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë imazhe, video dhe 

përmbajtje audio-vizuale; Shërbimet kompjuterike, gjegjësisht, caktimin e përmbajtjeve dhe 

reklamave të përcaktuara nga përdoruesit online dhe krijimin e furnizimeve të mediave 

sociale; Ofrimi i softuerit për marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio, 

audio-vizuale dhe video; Ofrimi i softuerit për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, 

mundësimin e transmetimit dhe ndarjen e imazheve, përmbajtjen audio-vizuale dhe video 

dhe tekstin dhe të dhënat e lidhura; Ofrimi i softuerit për transmetimin e përmbajtjes 

multimediale argëtuese; Ofrimi i softuerit për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në internet 

për individë, grupe, kompani dhe brende; Ofrimi i softuerit për reklamuesit për të 

komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet online; Softueri asistent personal; Softueri i 

asistencës sociale; Ofrimi i lehtësirave në internet që permbajne përdorim të përkohshëm të 

softuerit qe nuk mund te shkarkohet për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, 

mesazheve të menjëhershme, alarme elektronike dhe lajmërime, fotografi, imazhe, grafikë, 

të dhëna, audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Softueri i e-tregtisë për t’ju lejuar përdoruesve të kryejnë transaksione të 
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biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi për përdorim të përkohshëm të softuerëve 

kompjuterikë të pa shkarkueshëm për qasje, mbledhje, shfaqje, redaktim, lidhje, modifikim, 

organizim, etiketim, transmetim, ndarje, ruajtje, transmetim dhe përndryshe ofrimi i medias 

elektronike, fotografi, imazhe, grafikë, audio, video, përmbajtjes audio-vizuale, të dhënave 

dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi ne përdorim të 

përkohshëm të softuerit kompjuterik që nuk mund të shkarkohen për t'u përdorur në 

lehtësimin e telefonatave, telefonatave, thirrjeve me video, mesazheve tekst, mesazhit 

elektronik, mesazhit të menjëhershëm dhe shërbimeve online të rrjeteve sociale në zërin 

nëpërmjet protokollit të zërit nëpërmjet internetit (VOIP), dhe shërbimet te rrjetëzimit 

social ne internet; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të aplikacioneve (ASP) që 

përmbajne softuer për të mundësuar ose lehtësuar thirrjet  e protokollit e zërit neper internet 

(VOIP), thirrjet telefonike, thirrjet me video, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, 

mesazhet e çastit  dhe shërbimet e rrjeteve sociale online; Shërbimet kompjuterike, 

përkatesisht, dhënia e informacionit në fushën e teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit për përdorim në marrjen 

dhe redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Ofruesi i shërbimit 

të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe 

redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Dizajnimi dhe zhvillimi 

i pajisjeve dhe softuerit të lojërave kompjuterike; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe 

softuerit të realitetit virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të 

përzier; Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe softuerëve të video lojërave; Ofrimi ne 

përdorim të përkohshëm të aplikacioneve softuerike që nuk mund të shkarkohen për 

rrjetëzimin social, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i përmbajtjes dhe të 

dhënave të realitetit virtual; Shërbimet kompjuterike në natyrën e ofrimit të faqeve online të 

personalizuara që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, profilet personale, realitetin virtual dhe përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit të 

shtuar; Shërbimet e programimit kompjuterik për krijimin e videove dhe lojërave të 

realitetit virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të shtuar; 

Zhvillimi i softuerit; Zhvillimi i softuerit multimedial interaktiv; Mirëmbajtja dhe riparimi i 

softuerit kompjuterik; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë që 

nuk mund të shkarkohen për transmetimin, ndarjen, marrjen, shkarkimin, shfaqjen, 

bashkëveprimin dhe transferimin e përmbajtjes, tekstit, punëve vizuele, veprave audio, 

veprave audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe punimeve 

elektronike; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i informacionit në fushën e 

teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e 

mbështetjes teknike, gjegjësisht, zgjidhjen e problemeve në natyrën e diagnostikimit të 

problemeve kompjuterike dhe harduerike; Shërbimet kompjuterike, domethënë, shërbimet e 

ofruesit te hostimit kloud; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit informatik të 

softuerit kloud të pashkarkueshem në internet për përdorim në ruajtjen elektronike të të 

dhënave; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit informatik të softuerit kloud të 

papërdorshëm në internet për aplikacione dhe mjedise virtuale të shtuara; Shërbimet e 

ndarjes së skedarëve, perkatësisht, ofrimin e lehtësive online për të tjerët duke ofruar 

teknologji që u mundëson përdoruesve të ngarkojnë dhe shkarkojnë skedarë elektronikë; 

Shërbimet kompjuterike, gjegjësisht, mbajtjen e objekteve elektronike për të tjerët për 

diskutime interaktive nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit jo të 

shkarkueshëm në internet; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve, përkatësisht, ofrimi 
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mbajtja, menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të 

internetit dhe bazave të të dhënave në fushat e komunikimit me valë, qasjes së 

informacionit në celular dhe menaxhimit të largët të të dhënave për dërgimin pa tel të 

përmbajtjes në kompjuterë, laptopë dhe pajisjet mobile elektronike; Ofruesi i shërbimit të 

aplikimit (ASP); Ofrimi i lehtësirave online që u japin përdoruesve mundësinë për të 

ngarkuar, modifikuar dhe ndarë audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të 

dhëna; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve dhe aplikacioneve jo të 

shkarkueshme në internet për mesazhe të menjëhershme, protokoll te zërit nëpër internet 

(VOIP), konferenca video dhe konferenca audio; Shërbimet kompjuterike, perkatësiht, 

krijimi i një komuniteti online për përdoruesit e regjistruar për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale; Shërbimet e enkriptimit të të dhënave; Transmetimi elektronik i koduar dhe 

shpërndarja e të dhënave të rikuperuara; Ofrimi i softuerit dhe aplikacioneve për 

menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Ofruesi i shërbimit të 

aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët 

(CRM); Sigurimi i shërbimeve të platformës softuerike online që u japin përdoruesve 

mundësinë për të postuar vlerësime, rishikime, referime dhe rekomandime në lidhje me 

bizneset, restorantet, ofruesit e shërbimeve, ngjarjet, shërbimet publike dhe agjencitë 

qeveritare; Shërbimet kompjuterike, në veçanti, ofruesit e shërbimeve të aplikacioneve që 

përfshijnë softuerin e programimit të aplikacioneve (API) për menaxhimin e marrëdhënieve 

të konsumatorëve (CRM);  Vendosja (hostimi) e përmbajtjes digjitale [realitetit virtual dhe 

realitetit të shtuar] në internet; Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe 

projektet që lidhen me to; Shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i menaxhimit nga largësia e pajisjeve nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike, rrjeteve pa tela ose internetit; Ofrimi i softuerit për lehtësimin dhe 

rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Ofrimi i softuerit 

për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime të donacioneve 

financiare.   

45   Shërbimet e prezantimit social, rrjetëzimit dhe takimeve;Ofrimi i qasjes në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushat e rrjetëzimit 

social, prezantimit social dhe takimeve;Ofrimi i informacionit në fushën e zhvillimit 

personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, bamirësisë, filantropike, vullnetare, 

shërbimet publike dhe te komunitetit, dhe aktiviteteve humanitare;Ofrimi i shërbimeve të 

portierëve për të tjerët, përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi 

i dërgesave, kryerja e aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për 

produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e 

nevojave individuale dhe dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike;Shërbimet 

online te rrjeteve sociale;Ofrimi i informacionit në formën e bazave të të dhënave që 

përmbajnë informacion në fushat e rrjetëzimit social dhe prezantimit social;Shërbimet e 

verifikimit të përdoruesve;Shërbimet e verifikimit të identifikimit;Shërbimet e verifikimit të 

identifikimit të biznesit;Shërbime ligjore.   
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(511) 9   Hardueri kompjuterik; Softuer për rrjetëzimin social dhe ndërveprim me 

komunitetet online; Veglat e zhvillimit të softuerit te kompjuterit; Softueri për përdorim si 

ndërfaqe e programimit të aplikacionit (API); Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve 

(API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për softuer që lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social dhe për 

rikthimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen dhe menaxhimin e të dhënave; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me një komunitet online; Softuerë për 

organizimin e ngjarjeve; Softuerë për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, 

shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, 

tregimin e ndjenjave, komentimin, përfshirjen, transmetimin dhe ndarjen ose përndryshe 

ofrimi i medias elektronike ose informacionit nëpërmjet kompjuterit ne rrjetin e internet 

dhe të komunikimit; Softuerë për modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, 

audio, audio-vizuale dhe video përmbajtjeve dhe të dhënave; Softuerë për modifikimin e 

fotografive, imazheve dhe audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale me filtra dhe efektet 

te realitetit te shtuar (AR), gjegjësisht, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, 

etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, 

organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe 

informacione; Softuerë kompjuterik i shkarkueshëm te e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të 

kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Softuerë për dërgimin e mesazheve elektronike, lajmërimeve, njoftimeve dhe 

rikujtueseve; Softueri i motorëve të kërkimit; Kartelat për dhuratë të koduara magnetikisht; 

Softuerë për përdorim në krijimin, menaxhimin, matjen dhe shpërndarjen e reklamave të të 

tjerëve; Serveri i reklamës, përkatësisht, një kompjuter server për ruajtjen e reklamave dhe 

dërgimin e reklamave në ueb faqet e internetit; Softuer për lojërat e realitet  virtual; Softueri 

i lojërave te realitetit te shtuar; Softuer i lojës se realitetit te përzier; Harduer kompjuterik i 

lojës se realitetit te përzier Harduer kompjuterik i lojës se realitetit të shtuar; Harduer 

kompjuterik i lojës se realitetit te përzier; Pajisjet periferike kompjuterike; Softuer i 

realitetit virtual për përdorim në krijimin e mundësive për kompjuter, konzollat e video 

lojërave, konzollave te video lojërave me dorë, kompjuterë tabletë, pajisje mobile, dhe 

telefonat celular për të ofruar përvojat e realitetit virtual; Programe elektronike të lojërave 

për pajisjet me valë; Programe elektronike të lojërave për pajisjet elektronike me dorë; 

Programe elektronike të lojërave; Veshje periferike për kompjuterë, kompjuterë tabletë, 

pajisje mobile dhe telefona mobil; Softuer i realitetit virtual; Softueri i realitetit te realizuar; 

Softuerë të realitetit te përzier; Softuerë për video lojëra video; Programet interaktive të 

lojërave multimediale kompjuterike; Programet e shkarkueshme elektronike; Programe 

kompjuterike të lojërave; Kufje për përdorim me kompjuterë; Pajisje me lazer për qëllime 

jo mjekësore; Pajisje periferike; Softuerë për integrimin e të dhënave elektronike me 
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mjedise reale të botës për qëllime argëtimi, edukimi, lojëra, komunikim dhe rrjetëzim 

social; Softuerë  për qasje dhe shikimin e tekstit, imazheve dhe të dhënave elektronike në 

lidhje me konferencat në fushën e zhvillimit të softuerit; Softuerë për të mundësuar 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit mobil për 

pajisjet komunikuese elektronik portative, ne veçanti, telefona celularë, telefona te mençur, 

kompjutera dore dhe kompjuterët tableta; Softuerë për konvertimin e gjuhës natyrale në 

komandat e ekzekutueshme të makinës; Softuerë, ne veçanti, një ndërfaqe interpretuese për 

lehtësimin e ndërveprimit midis njerëzve dhe makinave; Softueri asistent personal; Softueri 

i asistentë sociale; Veglat e zhvillimit te softuerit për tu mundësuar aplikacioneve softuerike 

mobile qasjen ne shërbimet ne prapavijë, ne veçanti, ruajtjen e te dhënave, dërgimin e 

njoftimeve, dhe menaxhimin e përdoruesit; Softueri për shërbimet e hartës; Softuerë për 

planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Softuerë për 

hartografinë sociale dhe të destinacionit; Softuerë për të bërë rezervime dhe rezervime e 

vendeve; Softuerë për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Softuer i 

vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin, përcaktimin dhe ndarjen e vendeve; Softuerë 

për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave dhe informacionit pa tela; Softuerë për të 

mundësuar qasjen, shfaqjen, redaktimin, lidhjen, ndarjen dhe përndryshe ofrimin e mediave 

dhe informacionit elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjetet e komunikimit; Softuerë, 

përkatësisht, një aplikacion që ofron funksionalitete të rrjeteve sociale; Softuerë për 

krijimin, menaxhimin dhe qasjen e grupeve brenda komuniteteve virtuale; Softuerë për 

kërkim dhe alarme bazuar në vendndodhje; Softuerë për kërkimin dhe identifikimin e 

mundësive për punësim; Softuerë për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të 

kontaktuar përfaqësuesit e qeverisë; Softueri që ofron një vend tregu virtual; Softueri që 

ofron informacion mbi motin në bazë të vendndodhjes; Softuerë që ofron informacione, 

lidhet me ose transmeton lajme ose ngjarje aktuale; Softueri i kontrollit prindëror; Softuerë 

për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet njerëzve dhe platformave të 

inteligjencës artificiale (AI); Softuerë në natyrën e një aplikacioni mobil për krijimin, 

ndarjen, shpërndarjen dhe postimin e reklamave; Softuerë për reklamim të bazuar në gjeo-

vendndodhjen dhe promovim të produkteve dhe shërbimeve; Ndërfaqja e programimit të 

aplikacioneve (API) për lejimin e rikthimit të të dhënave, ngarkimit, qasjes dhe 

menaxhimit; Softuerë për shikimin dhe bashkëveprimin me një furnizim me imazhe, 

përmbajtje audio-vizuale dhe video, tekst dhe të dhëna të lidhura; Softuerë kompjuterik i 

shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të përmbajtjes, si dhe për 

nënshkrimin e përmbajtjes; Softuerë për organizimin e imazheve, videos dhe përmbajtjes 

audio-vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave; Softuerë për krijimin dhe 

menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Softuerë për 

ngarkimin, shkarkimin, transmetimin, arkivimin, transmetimin dhe ndarjen e imazheve, 

përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe tekstin dhe të dhënat e lidhura; Pajisjet per 

fotografik dhe video interaktive, gjegjësisht, kioskat për kryerjen, ngarkimin, redaktimin, 

printimin dhe ndarjen e imazheve dixhitale dhe videove; Softuerë që u mundëson 

individëve, grupeve, kompanive dhe brendeve të krijojnë dhe mbajnë një prani në internet 

për qëllime marketingu; Softuerë për reklamuesit për të komunikuar dhe bashkëvepruar me 

komunitetet online; Softuerë për transmetimin e përmbajtjes argëtuese multimediale; 

Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për përdorim në zhvillimin e platformave 

të inteligjencës artificiale (AI), përkatësisht, robotëve, agjentëve virtuale dhe asistentëve 

virtuale; Softuerë për organizimin e  ngjarjeve; Softuerë kompjuterik, softuerë kompjuterik 
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i shkarkueshëm dhe softuer i aplikacioneve mobile për përdorim ne dërgimin dhe marrjen 

dhe shfaqjen  e fotografive dhe videove te regjistruara dhe te shfaqura; Hardueri i realitet 

virtual te kompjuterëve; Hardueri i lojërave te realitet virtual të kompjuterëve; Softueri 

realitetit virtual për përdorim në krijimin e mundësive te kompjuterëve, konzollava te  

video lojërave, konzollave te video lojëra me dorë, kompjuterët tabletë, pajisjeve mobile, 

dhe telefonave celular për të ofruar përvojat e realitetit virtual; Softuerë për lojë 

kompjuterike për konzollat e lojërave në shtëpi; Pajisje periferike qe vishen për kompjuterë, 

kompjuterë tabletë, pajisje mobile dhe telefona celularë, përkatësisht, ekrane te montuara ne 

kokë qe konfigurohen; Softuerë kompjuterik; Harduer kompjuterik i realitetit te avancuar; 

Komplete dëgjimi te realitet virtual; Komplete dëgjimi te realitetit te avancuar; Syzet e 

realitetit virtual; Syza të realitetit te avancuar; Softuer i realitetit virtual për navigim ne një 

mjedisi të realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për navigim ne një mjedisi të 

realitetit te shtuar; Softueri i realitetit te shtuar për përdorim në  krijimin e mundësive për 

kompjuter, konzollave te video lojërave, konzollave te video lojërave me dorë, 

kompjuterëve tabletë, pajisjeve mobile dhe telefonave celularë për të ofruar përvojat e 

realitetit te shtuar; Komplete dëgjimi për lojëra të realitetit virtual; Komplete dëgjimi për 

lojëra të realitetit te shtuar; Kontrollorët me dorë te realitetit virtual; Kontrollorët me dorë te 

realitetit te shtuar; Programet e lojërave kompjuterike dhe video; Softueri i argëtimit 

interaktiv; Softuerë për njohjen e gjesteve; Sensorë për ndjekjen e lëvizjes për teknologjinë 

e realitetit virtual; Sensorë për ndjekjen e lëvizjes për teknologji të shtuar të realitetit; 

Softuerë kompjuterik për kontrollimin e funksionimit të pajisjeve audio dhe video; Pajisjet 

që transmetojnë mediat digjitale; Kufje veshi; kufje te telefonave; Softuerë për shfaqje te 

videove; Harduer për shfaqjen e videove, përkatësisht, drejtuesit e videove për videot me 

syza; Softuerë për navigim ne një mjedis të realitetit virtual; Softuerë për përdorim në 

krijimin e mundësive për kompjuterë, konzollave te video lojërave, konzollave te video 

lojërave me dorë, kompjuter tabletë, pajisje mobile, dhe telefonat celularë për të ofruar 

realitetin virtual dhe përvojat e realitetit të shtuar; Softuer te realitetit virtual për ndjekjen e 

objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; Softuerë për realitetin e 

shtuar për ndjekjen e objekteve, kontrollin e lëvizjes dhe vizualizimin e përmbajtjes; 

Softueri i realitetit virtual për përdoruesit që të përjetojnë vizualizim, manipulim dhe 

zhytjen në realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për përdoruesit që të përjetojnë 

vizualizim, manipulim dhe zhytjen ne realitetin e shtuar; Softueri i realitetit virtual për 

funksionimin e kufjeve të realitetit virtual; Softueri i realitetit te shtuar për funksionimin e 

kufjeve të realitetit të shtuar; Softuer i realitetit virtual për argëtim interaktiv; Programi i 

realitetit te realizuar për argëtim interaktiv; Kufjet; Softuerë për regjistrimin, ruajtjen, 

transmetimin, pranimin, shfaqjen dhe analizimin e të dhënave nga hardueri kompjuterik i 

veshur; Pajisjet kompjuterike të veshura, të përbëra kryesisht nga ekranet e softuerëve dhe 

ekraneve për lidhjen me kompjuterë, kompjuterë tabletë, pajisje mobile dhe telefona 

celularë për të mundësuar përvojat botërore ne realitetin virtual dhe realitetin e shtua; Syze 

për mundësimin e realitetit virtual, përvojat botërore te realitetit te shtuar; Softuerë për 

përdorim në krijimin dhe dizajnimin e realitetit virtual dhe programeve të realitetit te 

shtuar; Ndërfaqja e programimit të aplikacionit (API) për softuer kompjuterik për 

zhvillimin e realitetit virtual dhe përvojave të realitetit te shtuar; Softuer dhe firmuer për 

programet e sistemit operativ; Sistemet operative kompjuterike; Softuerë për gjurmimin e 

lëvizjes ne, vizualizimin, manipulimin, shikimin dhe shfaqjen e përvojave të realitetit 

virtual dhe te shtuar; Softuerë, firmuer dhe harduer për përdorim në ndjekjen dhe njohjen 
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vizuale, zanore, audio, lëvizje, sy dhe gjeste; Harduer dhe softuer kompjuterik për 

funksionimin e pajisjeve të sensorëve; Pajisjet elektronike të sensorëve, kamerat, 

projektorët dhe mikrofonat për zbulimin, kapjen dhe njohjen e gjesteve, fytyrës dhe zërit; 

Harduer dhe softuer kompjuterike për zbulimin e objekteve, gjesteve dhe komandave të 

përdoruesve; Softuer dhe firmuer për kontrollin, konfigurimin dhe menaxhimin e 

kontrollorëve; Softuer dhe firmuer për ti mundësuar pajisjeve elektronike për të ndarë të 

dhënat dhe për të komunikuar me njëri-tjetrin; Softuerë sistemit operativ te kompjuterit; 

Programet e drajvereve te softuerëve për pajisjet elektronike për t’ju mundësuar harduerit 

kompjuterik dhe pajisjeve elektronike për të komunikuar me njëri-tjetrin; kamera; bateritë; 

Ngarkuesit e baterive; kutitë (mbajtësit) e baterive; Pakot e baterive; Pajisjet e ngarkimit të 

energjisë dhe menaxhimit të energjisë për pajisjet elektronike mobile; portet e ngarkimit; 

Vendet për ngarkim (mbushje) për pajisje elektronike mobile; Ngarkuesit bazë për pajisjet 

mobile elektronike; Bankat e energjisë; Ngarkuesit e jashtëm; Kutite pa tel të ngarkimit; 

Pajisjet e rimbushjes së baterive elektrike, ne veçanti, bateritë e ringarkueshme dhe 

furnizuesit portabil mobil; Paketat e jashtme të baterive të ringarkueshme për përdorim me 

pajisje elektronike mobile; Ngarkues për bateritë; Adaptorët e rrymës; Adaptuesit elektrikë; 

Lidhësit elektrikë dhe elektronikë; Adaptorët e rrymës; Çanta dhe kutitë të përshtatura 

posaçërisht për pajisjet elektronike mobile; Çanta, çanta shpine dhe mbajtëset për pajisjet 

mobile elektronike; Kutitë për pajisjet mobile elektronike; Pllakat e fytyrës; Mbulesat dhe 

kutitë mbrojtëse  për pajisjet mobile elektronike; Mëngë mbrojtëse për pajisje elektronike 

mobile; Mbajtësit, kravatat, kapëset dhe kutitë bartëse te përshtatura posaçërisht për pajisjet 

elektronike mobile; Ngjitëse muri për montimin e pajisjeve mobile elektronike; Mbështetës 

për pajisje elektronike mobile; Mbajtësit për pajisjet mobile elektronike; Kontrollues nga 

distanca për pajisjet mobile elektronike; Kabllot dhe lidhëset te audio dhe altoparlantëve 

elektrik; Altoparlant te zërit; Stacionet e vendosjes për pajisjet mobile elektronike; 

Altoparlantët; Pjesët dhe pajisjet e kabllove elektronike; Kabllot elektrike; Kabllot e kyçjës; 

Kabllo për transmetimin e sinjalit optik; Kabllot e energjisë dhe lidhësit kabllorë; 

mikrofonat; Pranuesit e zërit; Transmetuesit e zërit; Pjesët periferike pa tela te kompjuterit; 

Ekran i videos i montuar në kokë; Marrësit e sinjaleve elektronike; Marrësit  e videos; 

Transmetuesit dhe marrësit me valë për riprodhimin e zërit dhe sinjaleve; Sensorë elektrikë; 

Sensorë për monitorimin e lëvizjeve fizike; Softuerë për dërgimin dhe marrjen e mesazheve 

elektronike, grafikëve, imazheve, përmbajtje audio dhe audio vizuale nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Softuerë në natyrën e një aplikacioni mobil; Karta SIM; 

Softuerë për përpunimin e imazheve, grafikut, audios, videos dhe tekstit; Softuerë, 

përkatësisht, softuerë për mesazhe të menjëhershme, softuer për ndarjen e skedarëve, 

softuerë të komunikimit për shkëmbimin elektronik të të dhënave, audio, imazhe video dhe 

grafikë nëpërmjet rrjeteve kompjuterike, mobile, pa tel dhe të komunikimit; Softuerë për 

menaxhimin e informacionit personal dhe softuerin e sinkronizimit të të dhënave;  Softuerë 

për menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve sociale, duke bashkëvepruar me një komunitet 

virtual, dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, 

fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, komente, reklama, komunikime dhe informacion 

i reklamimit te medias; Softuerë për shfaqjen dhe ndarjen a lokacionit te përdoruesit dhe 

gjetjen, vendndodhjen, dhe ndërveprimin me përdoruesit vendet tjera; Softuerë për 

përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Softueri i mesazheve; 

Softuerë për lehtësimin dhe rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe 

donacioneve; Softuerë për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

328 

 

të donacioneve financiare; Softuerë për përdorim në lehtësimin e telefonatave, thirrjeve 

telefonike, mesazheve tekst, mesazheve të menjëhershme dhe shërbimeve të rrjeteve sociale 

në protokollit te zërit nëpërmes internetit (VOIP); Pajisjet e telekomunikacionit për ofrimin 

e qasjes së palës së tretë në dhe për të mundësuar transmetimin e të dhënave video dhe të 

zërit, rrjeteve globale të komunikimit, domethënë, terminaleve mobile dhe qasjen 

kompjuterike dhe telefonave mobil, stacioneve bazë të transmetuesit dhe pjesëve të radios 

pa tela, transmetuesve të të dhënave, përsëritësve te te dhënave, ruterëve dhe suiqave, 

qarqeve të transmetimit, qarqeve të integruara, harduerit kompjuterik, klientëve te lidhur 

mobil dhe serverëve, multiplekserëve, procesorëve të sinjalit digjital, procesorëve të sinjalit 

të radiofrekuencave, qarqeve të lëvizshme mobile, kontrollorëve elektrikë të trafikut ajror, 

kontrollorët elektrikë, portat e radios, antenat, komponentët e radios elektronike, softueri 

për aplikimet e telekomunikacionit, dhe rrjetet mobile kryesore që përmbajnë transmetues 

të të dhënave, rrjeta pa tela dhe porta për mbledhjen, transmetimin dhe menaxhimin e të 

dhënave, zërit dhe videove; Softuerë komunikimi dhe harduer i komunikimit kompjuterike  

për sigurimin e qasjes në internet.   

35   Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; Ofrimi i shërbimeve te hulumtimit të 

tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në veçanti, 

planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, 

ne veçanti, shërbimet reklamuese për ndjekjen e performancës së reklamave, për 

menaxhimin, shpërndarjen dhe shërbimin e reklamave, për analizimin e të dhënave 

reklamuese, për raportimin e të dhënave të reklamave dhe për optimizimin e performancës 

së reklamave; Shërbimet e këshillimit në fushat e reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i 

këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në internet që ofrojnë një 

shumëllojshmëri të gjerë të të mirave të konsumit të të tjerëve, kartat e dhuratave dhe 

shpërndarjen e mediave dixhitale, kompletet e kufjeve te realitet virtual dhe përmbajtje dhe 

të dhënat e realitetit virtual;  Ofrimi i tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose 

shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i 

biznesit; Shërbimet e punësimit dhe  rekrutimit; Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes 

së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve 

globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike online 

dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme në fushën e klasifikuar; Shërbimet e 

kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, lëshimin e certifikatave të kartës së 

dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra ose shërbime; Shërbime bamirësie, 

ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për shërbimet bamirëse, filantropike, 

vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet humanitare dhe ndarja e produktit 

kreativ te punës; Organizimi i panaireve dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit të 

softuerëve dhe harduereve për qëllime komerciale ose reklamuese; Shërbime të shoqatave 

që promovojnë interesat e profesionistëve dhe bizneseve në fushën e zhvillimit të 

aplikacioneve të softuerit mobil; Reklamimi dhe promovimi online i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; Shërbimet e konsulencës për marketing dhe 

reklamim; Shërbimet e hulumtimit të tregut; Reklamimi, marketingu dhe promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet ofrimit të pajisjeve fotografike dhe video 

në ngjarje të veçanta; Ofrimi i lehtësirave online për transmetimin direkt te videos të 

ngjarjeve promovuese; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve të veçanta për qëllime 
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komerciale, promovuese ose reklamuese; Reklamim përmes mediave elektronike; 

Organizimi, promovimi dhe realizimi i ekspozitave, ngjarjeve tregtare dhe ngjarjeve për 

qëllime biznesi; Organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve, panaireve, ekspozitave dhe 

konferencave për qëllime komerciale në argëtimin interaktiv, realitetin virtual, industrinë 

argëtuese te konsumit elektronikë dhe të video lojërave; Shërbimet e dyqaneve online me 

pakicë që paraqesin realitetin virtual dhe kompletet e dëgjimit të realitetit te shutar, 

lojërave, përmbajtjeve dhe mediave digjitale; Ofrimi i informacionit të telefonit në rrjet 

nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; Shërbimet e katalogut elektronik; Menaxhim i 

marrëdhënieve me konsumatorë; Asistenca ne biznes dhe shërbimet e konsulencës; Ofrimi i 

hapsirave në internet me komente përdoruesish lidhur me organizatat e biznesit, ofruesit e 

shërbimeve dhe burimet e tjera; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të 

tjerët nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e reklamimit, përkatësisht, 

menaxhimi i kampanjës së reklamave, shërbimet e synimit, zbatimit dhe optimizimit; 

Hulumtimi i marketingut, përkatësisht, kërkimi dhe analiza e fushave të reklamave dhe 

preferencave të konsumatorëve; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet shpërndarjes së reklamave me video në internet; Shërbimet e reklamimit, 

përkatësisht, caktimin, ndjekjen dhe raportimin e reklamave për të tjerët; Përgatitja dhe 

realizimi i planeve dhe koncepteve të mediave dhe reklamave; Shpallja e reklamave, 

përkatësisht vendosja e reklamave në faqet e internetit për të tjerët; Shërbimet e reklamimit, 

domethënë, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; Menaxhimi i informacionit të 

biznesit, perkatesisht, raportimi i informacionit të biznesit dhe analitikes së biznesit në 

fushat e reklamimit dhe marketingut; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, 

funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit lidhur me aktivitetet e marketingut; Planifikimi i 

mediave dhe shërbimet e blerjes së medias; Konsultimi për brende; Dizajnimi i materialeve 

reklamuese për të tjerët; Ofrimi i direktoriumeve afariste në internet që përmbajnë 

restorante, bare, kinema, klube vallëzimi, muze, galeri arti dhe hapësira të tjera kulturore 

dhe sociale; Nxitja e interesit publik dhe ndërgjegjësimi për çështjet që përfshijnë qasjen në 

internet për popullsinë globale; Konsultimet e biznesit në fushën e telekomunikacionit; 

Shërbimet e konsulencës për menaxhimin e biznesit për të mundësuar subjektet afariste, 

organizatat joqeveritare dhe organizatat jofitimprurëse për të zhvilluar, organizuar dhe 

administruar programet për të ofruar qasje më të madhe në rrjetet globale të komunikimit   

36   Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi e 

transaksioneve të sigurta tregtare dhe opsioneve të pagesës; Përpunimi elektronik dhe 

transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve; Shërbimet e përpunimit të 

transaksioneve te karta e kreditit, karta e debitit dhe karta e dhuratës; Shërbimet tregtare, 

përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Ofrimi i shërbimeve 

elektronike të pagesave mobile për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e përpunimit 

të pagesave; Shërbimet e transaksionit financiar; Lehtësimi dhe aranzhimi i financimit dhe 

shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Shërbimet bamirëse online për mbledhjen e 

fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare   

38   Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik 

të skedarëve dixhital të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e 

përdoruesve të internetit;  Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi 

elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe 
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informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të 

përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile 

dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes 

në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë 

nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e 

mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit 

audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e 

Protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e 

komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e 

rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale dhe takimeve; Shërbimet e shkëmbimit të fotove 

dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja (peer-to-peer), përkatësisht, transmetimi elektronik i 

skedarëve dixhitalë të fotografive, grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të 

internetit; Shërbimet e rrjetës kompjuterike te telekomunikimit pajisja-te-pajisja, 

përkatësisht, transmetimi elektronik i imazheve, grafikave dhe përmbajtja audio-vizuale 

dhe video, fotografive, videove, te dhënave, tekstit, mesazheve, reklamimit, komunikimet 

dhe informacionet e reklamimit ne media. Shërbimet e dhomave te bisedave për rrjetëzim 

social; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve video, audiovizuele dhe 

audiovizuele interaktive nëpërmjet internetit; Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, 

shërbimet e transmetimit te përmbajtjes dhe te dhënave te realitetit virtual;  Ofrimi i 

tabelave për buletine elektronike për transmetimin e mesazheve ndërmjet përdoruesve në 

fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e video konferencave; Ofrimi i shërbimeve 

mbështetëse teknike në lidhje me përdorimin e pajisjeve të komunikimit; Ofrimi i 

hapësirave dhe pajisjeve për video konferenca; Telekonferencë; Ofrimi i një forumi online 

të komunitetit për përdoruesit për të ndarë dhe transmetuar informacione, audio, video, 

lajme në kohë reale, përmbajtje argëtuese ose informacione, për të formuar komunitetet 

virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet sociale; Shërbimet e telekomunikacionit, 

përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe te marrjes së të dhënave nëpërmjet rrjeteve të 

telekomunikacionit; Shërbimet e komunikimit të telefonisë mobile; Dërgimi i ueb 

mesazheve; Video telekonferencat; Shërbimet e mesazheve të çastit; Shkëmbimi elektronik 

i zërit, i të dhënave, i audios, i videove, i tekstit dhe i grafikut me qasje nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike dhe të telekomunikacionit; Transmetimi elektronik i koduar dhe shpërndarja e 

të dhënave të rikuperuara; Sigurimi i qasjes në rrjetet e telekomunikacionit dhe në internet; 

Lidhjet ne internet; Informacion rreth telekomunikacionit; Konsulencë në fushën e 

shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi i zërit, i të dhënave dhe 

dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit   

41   Shërbimet e argëtimit; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe 

në internet të përmbajtjes së përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, fotografive, video, 

audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të përgjithshëm; Shërbimet e ndarjes së 

fotografive dhe ndarjes së videove; Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, lehtësimin e shërbimeve te shume lojtar dhe një lojtar, për lojëra të 

luajtura nëpërmjet internetit ose rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i informacionit për lojërat 

kompjuterike në internet dhe video lojërat nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose të 

komunikimit; Organizimi dhe zhvillimi i garave dhe lehtësimi i ngjarjeve për video lojtarët 

dhe lojtarët e lojërave kompjuterike; Ofrimi i resurseve online për zhvilluesit e softuerëve; 

Programet e konkurrimit dhe nxitjes së shpërblimeve të dizajnuara për njohjen, shpërblimin 

dhe inkurajimin e individëve dhe grupeve që merren me vetë-përmirësim, vetë-përmbushje, 
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shërbime bamirësie, filantropike, vullnetare, publike dhe të komunitetit dhe aktivitete 

humanitare dhe ndarjen e produktit kreativ të punës; Organizimi dhe sponsorizimi i 

programeve të konkursit dhe nxitjes për zhvilluesit e softuerëve; Botimi i materialeve 

edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, gazetave dhe botimeve elektronike; 

Shërbimet arsimore, në veçanti, organizimi dhe mbajtja e konferencave, kurseve, 

seminareve dhe trajnimeve në internet në fushat e reklamimit, marketingut, rrjeteve sociale, 

internetit dhe mediave sociale, si dhe shpërndarjen e materialit mësimor në lidhje me to; 

Revistat në internet, përkatësisht, ueb logjet (blogjet) që përmbajnë përmbajtje të definuara 

nga përdoruesi; Shërbimet argëtuese, në veçanti, ofrimi i lojërave të realitetit virtual, 

argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit virtual; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, 

ofrimi i lojërave të realitetit të shtuara, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit të 

shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojëra të realitetit të përzier, argëtim 

interaktiv dhe përmbajtje të realitetit të përzier; Ofrimi i një lojë kompjuterike për përdorim 

në rrjet nga përdoruesit e rrjetit; Ofrimi i lojërave të realitetit virtual në internet; Ofrimi i 

lojërave të realitetit të shtuara në internet; Ofrimi i lojërave të përziera në internet; 

Shërbimet argëtuese, përkatësisht, sigurimi i videove online; Organizimi i ekspozitave në 

fushën e argëtimit interaktiv, realitetit virtual, elektronikës të konsumit dhe industrive 

argëtuese video lojërave për qëllime kulturore ose arsimore; Organizimi dhe mbajtja e 

konferencave arsimore; Organizimi i ekspozitave dhe evenimenteve në fushën e zhvillimit 

të softuerit për qëllime edukimi; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi dhe mbajtja e 

konferencave dhe seminareve në fushën e inteligjencës artificiale dhe internetit të gjërave; 

Trajnim në fushën e projektimit, reklamimit dhe teknologjive të komunikimit; Trajnim në 

fushën e planifikimit të mediave strategjike në lidhje me reklamimin, marketingun dhe 

biznesin; Gazetat në internet, përkatësisht, blogjet që përfshijnë reklamat, marketingun dhe 

biznesin; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në internet në fushën 

e argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht botimi i botimeve elektronike për të tjerët; 

Dhënia me qira e kiosqeve të fotografisë dhe / ose videografisë për marrjen, ngarkimin, 

redaktimin dhe ndarjen e fotografive dhe videove; Shërbimet argëtuese, gjegjësisht, ofrimin 

e lehtësirave online për përmbajtjen e argëtimit për transmetimin e dhe transmetimin direkt 

të videove të ngjarjeve argëtuese; Organizimi i ekspozitave dhe konferencave direkte në 

fushat e kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesi dhe jo-komerciale; 

Ofrimi i lojërave online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit 

virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes dhe përvojave të realitetit virtual; Shërbimet 

argëtuese, përkatësisht, sigurimin e lojërave të realitetit të shtuar, argëtimit interaktiv dhe 

përmbajtjes dhe përvojave të realitetit të shtuar; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

lojërave te realitetit të përzier, argëtime interaktive dhe përmbajtje dhe përvoja të realitetit 

të përzier. Shërbimet argëtuese, përkatësisht, rregullimi dhe zhvillimi i garave për 

inkurajimin e përdorimit dhe zhvillimit të argëtimit interaktiv, realitetit virtual, realitetit të 

shtuar, elektronikës të konsumit dhe softuerit dhe harduer për zbavitje të video lojërave; 

Organizimi i ekspozitave dhe evenimenteve për qëllime kulturore, arsimore ose argëtuese; 

Prodhimi i softuerit të video lojërave kompjuterike; Shërbime e arkadave se realitetit 

virtuale; Shërbime e arkadave se realitetit te shtuar; Shërbimet virtuale të realitetit virtual të 

ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik; Shërbimet e lojës së realitetit shtuar të ofruara 

në internet nga një rrjet kompjuterik; Ofrimi i lojërave kompjuterike në internet dhe 

lojërave interaktive; Realizim i videove të realitetit te shtuar; Prodhimi i videove te realitetit 

virtual;  Prodhimi i softuerit të video lojërave kompjuterike; Ofrimi i softuerit te lojërave 
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online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave interaktive; Shërbimet e 

prodhimit të softuerit argëtues multimedia; Shërbimet e prodhimit multimedial; Shërbimet 

argëtuese në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit dhe postproduktimit të përmbajtjeve 

argëtuese multimediale; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit të 

shtuar dhe përmbajtjes argëtuese interaktive; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i 

hapësirave te realitetit virtual në internet; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi  i 

hapësirave të realitetit të shtuar në internet; Ofrimi i informacionit të zbavitjes nga indekset 

e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet 

elektronike, bazat e të dhënave, grafika, imazhet fotografike dhe informatat audiovizuale, 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Organizimi, promovimi dhe realizimi i 

ekspozitave, shfaqjeve tregtare dhe ngjarjeve për qëllime biznesi; Ofrimi i informacionit 

për lojërat kompjuterike në internet dhe video lojërat nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose të 

komunikimit; Organizimi dhe zhvillimi i garave dhe lehtësimi i ngjarjeve për video lojtarët 

dhe lojtarë të lojërave kompjuterike; Organizimi i ekspozitave në fushën e argëtimit 

interaktiv, realitetit virtual, elektronikës të konsumit dhe industrive argëtuese të video 

lojërave për qëllime kulturore ose edukative, organizimin dhe realizimin e konferencave 

arsimore, organizimin e ekspozitave dhe ngjarjeve në fushën e zhvillimit të softuerit për 

qëllime edukimi; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të shkarkueshme rreth 

teknologjisë së realitetit virtual; Ofrimi i një uebfaqeje që përmban botime jo të 

shkarkueshme rreth teknologjisë së realitetit të shtuar; Edukimi; Ofrimi i trajnimit; 

Aktivitete sportive dhe kulturore; Shërbimet argëtuese dhe arsimore, përkatësisht, ofrimin e 

filmave jo të shkarkueshëm, emisioneve televizive, ueb-transmetimeve, audiovizive dhe 

multimedialeve nëpërmjet internetit, si dhe informacione, rishikime dhe rekomandime 

lidhur me filmat, shfaqjet televizive, ueb-transmetimet, veprat audiovizuale dhe 

multimedia; Ofrimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në internet për 

përdorim arsimor, rekreativ dhe argëtues në fushën e argëtimit dhe në fushat e grupeve të 

interesit të mesëm, kolegjial, social dhe të komunitetit.   

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e regjistruar për të organizuar 

grupe, takime, dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe angazhimi në rrjetet sociale, 

biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, hostimin e hapsirave 

elektronike për të tjerët për organizimin dhe mbajtjen e takimeve, ngjarjeve dhe 

diskutimeve interaktive, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet 

kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe grupore elektronike të personalizuara 

ose uebfaqeve që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, përfshirë audio, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të dhëna; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i hapsirave në internet që 

paraqesin teknologji që u mundëson përdoruesve online të krijojnë profile personale që 

paraqesin informacionin e rrjeteve sociale dhe të biznesit, për të transferuar dhe shpërndarë 

informacion të tillë në shumë hapsira të internetit, për t'u angazhuar në rrjetet sociale dhe 

për të menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve 

sociale, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, 

përmbajtjes dhe të dhënave; Shërbimet e ofruesve te shërbimit te aplikacionit (ASP), 

përkatësisht, aplikacionet e softuerëve për hostimin e te tjerëve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar krijimin, 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

333 

 

përpunimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen, etiketimin, 

blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i mediave 

elektronike ose informacionit nëpërmjet rrjeteve të internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i 

një shërbimi online të rrjetit që u mundëson përdoruesve të transferojnë të dhënat e 

identitetit personal dhe të ndajnë të dhënat e identitetit personal me dhe midis shumë 

hapësirave online; Ofrimi i informacionit nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të 

dhënave të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të 

dhënave, grafika, mediat elektronike, imazhet dhe përmbajtjen audio vizuale, nëpërmjet 

rrjeteve të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i softuerit  jo te shkarkueshem te e-tregtisë 

për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione të biznesit elektronik nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofruesit e shërbimeve të 

aplikacioneve që paraqesin softuerin e ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për të 

lejuar përdoruesit, qe të kryejnë transaksione elektronike të biznesit nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global; Shërbimet e softuerëve si shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për 

dërgimin dhe pranimin e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe alarmeve dhe për 

lehtësimin e transaksioneve të biznesit elektronik ne internet dhe rrjetet e komunikimit; 

Ofrimi i softuerit për përdorim në dizajnimin, menaxhimin, matjen, analizimin,  

shpërndarjen dhe shërbimin e reklamimit për të tjerët; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve 

që përfshin softuerin e ndërfaqes se programimit të aplikacionit (API) për menaxhimin, 

përcjelljen, raportimin dhe matjen e planifikimit të medias, blerjen e medias dhe 

reklamimin e të tjerëve; Ofruesi i platformës për reklamim-blerje online, përkatësisht, 

ofrimi i programeve softuerike qe nuk shkarkohen për t’ju lejuar blerësve dhe shitësve 

reklamimin online për blerjen dhe shitjen e inventarit të reklamuar; Platforma si një 

shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike kompjuterike për përdorim në blerjen 

dhe shpërndarjen e reklamave; Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer 

për përdorim në blerjen, shitjen, dizajnimin, menaxhimin, përcjelljen, vlerësimin, 

optimizimin, shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamimit dhe 

marketingut online; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për 

përdorim në dizajnimin dhe menaxhimin e reklamave online dhe fushatave të marketingut; 

Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojërave kompjuterike dhe softuerit te video lojërave 

për përdorim me kompjuterë, te programit te video lojërave ne sistemet dhe rrjetet 

kompjuteriket; Zhvillimi i harduerit për përdorim në lidhje me lojërat multimediale 

elektronike dhe interaktive; Shërbimet elektronike dhe interaktive të zhvillimit të lojërave 

multimediale; Ofrimi i faqeve online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje te realitetit virtual, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit te shtuar, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Ofrimi i faqeve në internet që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, 

modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje të realitetit të përzier, informacion, përvoja dhe të 

dhëna; Dizajnimi, inxhinieringu, hulumtimi, zhvillimi dhe testimi i shërbimeve në fushën e 

zhvillimit të softuerit të aplikacioneve mobile që lidhen me përdorimin dhe funksionalitetin 

e hyperlinqeve; Konsultime teknike në fushën e zhvillimit të softuerit të aplikacioneve 

mobile që lidhen me përdorimin dhe funksionalitetin e hyperlinqeve; Ofrimi i softuerëve që 

mundësojnë zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit 

celular për pajisjet portative të kompjuterëve; Shërbimet arsimore, përkatësisht, organizimi 

dhe mbajtja e konferencave dhe seminareve në fushën e inteligjencës artificiale dhe 
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internetit të gjërave; Ofrimi i shërbimeve të autentifikimit të përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on)  dhe teknologjisë softuerike për 

transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te autentifikimit të përdoruesit për 

transferimin elektronik të fondeve, kartelat e kreditit dhe debitit dhe transaksionet 

elektronik te çeqeve duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim dhe softuerike; Ofrimi i 

një ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi i softuerëve për 

përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që përmban 

softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i 

softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për përdorim në realizimin e 

mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes 

dhe të dhënave; Platforma si një shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike 

kompjuterike për mesazhe elektronike dhe transmetim të imazheve audio, video, imazhe 

fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve 

elektronike; Shërbimet e hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i 

softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i 

aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen 

e vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe 

bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të 

destinacionit; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe destinacionin; Ofrimi i softuerëve për 

rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te 

vendeve; Ofrimi i softuerit për porositjen dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose të 

lehtësojë urdhërimin dhe/ose blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Ofrimi i një softueri të 

vetëdijshëm për gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve 

dhe ngjarjeve me interes; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të 

vetëdijshëm për vendndodhjen për të kërkuar, përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e 

mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me interes; Ofrimi i softuerit për krijimin, menaxhimin 

dhe qasjen në grupe private të krijuara dhe të administruara nga përdoruesit brenda 

komuniteteve virtuale; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e pikave të 

interesit, ngjarjeve, monumenteve, mundësive të punësimit, argëtimit, ngjarjeve kulturore, 

tregjeve dhe ofertave; Ofrimi i softuerit për kërkimin dhe identifikimin e mundësive për 

punësim; Ofrimi i softuerit për identifikimin dhe lejimin e përdoruesve për të kontaktuar 

përfaqësuesit e qeverisë; Ofrimi i softuerit për ofrimin e një tregu virtual; Ofrimi i softuerit 

për sigurimin e informacionit të motit në bazë të vendndodhjes; Ofrimi i softuerit për 

sigurimin, lidhjen ose transmetimin e informacioneve të lajmeve ose ngjarjeve aktuale; 

Ofrimi i softuerit për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit midis njerëzve dhe 

platformave të inteligjencës artificiale (AI); Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndërveprimin dhe komunikimin midis 

njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Dizajnimi i realitetit të shtuar dhe 

efekteve të realitetit virtual për përdorim në modifikimin e fotografive, imazheve, videove 

dhe përmbajtjes audio-vizuale; Ofrimi i faqeve online që i japin përdoruesve mundësinë për 
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të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit virtual; Ofrimi i 

faqeve online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe 

shpërndarë përmbajtje dhe të dhëna të realitetit të shtuar; Ofrimi i faqeve online që u japin 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe shpërndarë përmbajtje dhe të 

dhëna të realitetit te përzier; Ofruesi i platformës reklamuese për blerjen e videove online, 

perkatësisht, ofrimi i programeve softuerike që nuk mund të shkarkohen për lejimin e 

blerësve dhe shitësve të reklamave në internet për blerjen dhe shitjen e inventarit reklamues 

të videove; Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për përdorim 

në blerjen dhe shpërndarjen e reklamave; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që 

përmban softuer për përdorim në blerjen, shitjen, ndjekjen, vlerësimin, optimizimin, 

shënjestrimin, analizimin, shpërndarjen dhe raportimin e reklamave dhe marketingut 

online; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për përdorim në 

dizajnimin dhe menaxhimin e reklamave dhe fushatave të marketingut në internet; Ofrimi 

lehtësirave uebfaqet online që u jep përdoruesve mundësinë për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale dhe për të menaxhuar përmbajtjen e rrjeteve sociale; Ofrimi i softuerit për krijimin 

dhe menaxhimin e profileve të mediave sociale dhe llogarive të përdoruesve; Ofrimi i 

softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes audio, video dhe 

audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht grafikë, animacione, 

tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; Softuerë për shikimin dhe 

bashkëveprimin me një furnizim të mediave elektronike, përkatësisht, imazheve, 

përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, transmetimi i sinjalit video, komente, reklama, lajme 

dhe lidhje interneti; Ofrimi i softuerit për gjetjen e përmbajtjeve dhe botuesve të 

përmbajtjeve, si dhe për nënshkrimin e përmbajtjes; Ofrimi i softuerit për organizimin e 

imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale duke përdorur etiketat e meta të dhënave;  

Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një komuniteti virtual për përdoruesit e 

regjistruar për të ndarë, shikuar, pajtuar dhe bashkëvepruar me imazhet, përmbajtjen audio-

vizuale dhe video dhe të dhënat dhe informacionet e lidhura; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përfshijnë softuer për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve 

të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, reklama 

informacion; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përfshijnë softuer për rrjetëzimin 

social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe 

transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, 

tekst, mesazhe, reklama informacion e cila lehtëson shërbimet online për rrjetëzimin social, 

zhvillimin e aplikacioneve softuerike; Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet 

platforma softuerike për rrjetëzimin social, menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, 

krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audiovizive 

dhe video, fotografi, video, fotografive, të dhënave, tekstit, mesazheve, reklamave,  

informacionet dhe komunikimet e reklamimin ne media; Dhënia me qira e softuerit që u jep 

përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë imazhe, video dhe 

përmbajtje audio-vizuale; Shërbimet kompjuterike, gjegjësisht, caktimin e përmbajtjeve dhe 

reklamave të përcaktuara nga përdoruesit online dhe krijimin e furnizimeve të mediave 

sociale; Ofrimi i softuerit për marrjen e fotografive dhe regjistrimin e përmbajtjeve audio, 

audio-vizuale dhe video; Ofrimi i softuerit për ngarkimin, shkarkimin, arkivimin, 

mundësimin e transmetimit dhe ndarjen e imazheve, përmbajtjen audio-vizuale dhe video 

dhe tekstin dhe të dhënat e lidhura; Ofrimi i softuerit për transmetimin e përmbajtjes 
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multimediale argëtuese; Ofrimi i softuerit për krijimin dhe mbajtjen e një pranie në internet 

për individë, grupe, kompani dhe brende; Ofrimi i softuerit për reklamuesit për të 

komunikuar dhe bashkëvepruar me komunitetet online; Softueri asistent personal; Softueri i 

asistencës sociale; Ofrimi i lehtësirave në internet që permbajne përdorim të përkohshëm të 

softuerit qe nuk mund te shkarkohet për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, 

mesazheve të menjëhershme, alarme elektronike dhe lajmërime, fotografi, imazhe, grafikë, 

të dhëna, audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Softueri i e-tregtisë për t’ju lejuar përdoruesve të kryejnë transaksione të 

biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi për përdorim të përkohshëm të softuerëve 

kompjuterikë të pa shkarkueshëm për qasje, mbledhje, shfaqje, redaktim, lidhje, modifikim, 

organizim, etiketim, transmetim, ndarje, ruajtje, transmetim dhe përndryshe ofrimi i medias 

elektronike, fotografi, imazhe, grafikë, audio, video, përmbajtjes audio-vizuale, të dhënave 

dhe informacione nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi ne përdorim të 

përkohshëm të softuerit kompjuterik që nuk mund të shkarkohen për t'u përdorur në 

lehtësimin e telefonatave, telefonatave, thirrjeve me video, mesazheve tekst, mesazhit 

elektronik, mesazhit të menjëhershëm dhe shërbimeve online të rrjeteve sociale në zërin 

nëpërmjet protokollit të zërit nëpërmjet internetit (VOIP), dhe shërbimet te rrjetëzimit 

social ne internet; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të aplikacioneve (ASP) që 

përmbajne softuer për të mundësuar ose lehtësuar thirrjet  e protokollit e zërit neper internet 

(VOIP), thirrjet telefonike, thirrjet me video, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, 

mesazhet e çastit  dhe shërbimet e rrjeteve sociale online; Shërbimet kompjuterike, 

përkatesisht, dhënia e informacionit në fushën e teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit për përdorim në marrjen 

dhe redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Ofruesi i shërbimit 

të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe 

redaktimin e fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Dizajnimi dhe zhvillimi 

i pajisjeve dhe softuerit të lojërave kompjuterike; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe 

softuerit të realitetit virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të 

përzier; Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe softuerëve të video lojërave; Ofrimi ne 

përdorim të përkohshëm të aplikacioneve softuerike që nuk mund të shkarkohen për 

rrjetëzimin social, krijimi i një komuniteti virtual dhe transmetimi i përmbajtjes dhe të 

dhënave të realitetit virtual; Shërbimet kompjuterike në natyrën e ofrimit të faqeve online të 

personalizuara që përmbajnë informacione të përcaktuara ose të specifikuara nga 

përdoruesit, profilet personale, realitetin virtual dhe përmbajtjen dhe të dhënat e realitetit të 

shtuar; Shërbimet e programimit kompjuterik për krijimin e videove dhe lojërave të 

realitetit virtual; Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit të realitetit të shtuar; 

Zhvillimi i softuerit; Zhvillimi i softuerit multimedial interaktiv; Mirëmbajtja dhe riparimi i 

softuerit kompjuterik; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë që 

nuk mund të shkarkohen për transmetimin, ndarjen, marrjen, shkarkimin, shfaqjen, 

bashkëveprimin dhe transferimin e përmbajtjes, tekstit, punëve vizuele, veprave audio, 

veprave audiovizuale, veprave letrare, të dhënave, dosjeve, dokumenteve dhe punimeve 

elektronike; Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i informacionit në fushën e 

teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e 

mbështetjes teknike, gjegjësisht, zgjidhjen e problemeve në natyrën e diagnostikimit të 

problemeve kompjuterike dhe harduerike; Shërbimet kompjuterike, domethënë, shërbimet e 

ofruesit te hostimit kloud; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit informatik të 
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softuerit kloud të pashkarkueshem në internet për përdorim në ruajtjen elektronike të të 

dhënave; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit informatik të softuerit kloud të 

papërdorshëm në internet për aplikacione dhe mjedise virtuale të shtuara; Shërbimet e 

ndarjes së skedarëve, perkatësisht, ofrimin e lehtësive online për të tjerët duke ofruar 

teknologji që u mundëson përdoruesve të ngarkojnë dhe shkarkojnë skedarë elektronikë; 

Shërbimet kompjuterike, gjegjësisht, mbajtjen e objekteve elektronike për të tjerët për 

diskutime interaktive nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit jo të 

shkarkueshëm në internet; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve, përkatësisht, ofrimi 

mbajtja, menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të 

internetit dhe bazave të të dhënave në fushat e komunikimit me valë, qasjes së 

informacionit në celular dhe menaxhimit të largët të të dhënave për dërgimin pa tel të 

përmbajtjes në kompjuterë, laptopë dhe pajisjet mobile elektronike; Ofruesi i shërbimit të 

aplikimit (ASP); Ofrimi i lehtësirave online që u japin përdoruesve mundësinë për të 

ngarkuar, modifikuar dhe ndarë audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të 

dhëna; Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve dhe aplikacioneve jo të 

shkarkueshme në internet për mesazhe të menjëhershme, protokoll te zërit nëpër internet 

(VOIP), konferenca video dhe konferenca audio; Shërbimet kompjuterike, perkatësiht, 

krijimi i një komuniteti online për përdoruesit e regjistruar për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale; Shërbimet e enkriptimit të të dhënave; Transmetimi elektronik i koduar dhe 

shpërndarja e të dhënave të rikuperuara; Ofrimi i softuerit dhe aplikacioneve për 

menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Ofruesi i shërbimit të 

aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për menaxhimin e marrëdhënieve me klientët 

(CRM); Sigurimi i shërbimeve të platformës softuerike online që u japin përdoruesve 

mundësinë për të postuar vlerësime, rishikime, referime dhe rekomandime në lidhje me 

bizneset, restorantet, ofruesit e shërbimeve, ngjarjet, shërbimet publike dhe agjencitë 

qeveritare; Shërbimet kompjuterike, në veçanti, ofruesit e shërbimeve të aplikacioneve që 

përfshijnë softuerin e programimit të aplikacioneve (API) për menaxhimin e marrëdhënieve 

të konsumatorëve (CRM);  Vendosja (hostimi) e përmbajtjes digjitale [realitetit virtual dhe 

realitetit të shtuar] në internet; Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe 

projektet që lidhen me to; Shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; Shërbimet 

kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i menaxhimit nga largësia e pajisjeve nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike, rrjeteve pa tela ose internetit; Ofrimi i softuerit për lehtësimin dhe 

rregullimin e financimit dhe shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Ofrimi i softuerit 

për shërbime bamirëse online për mbledhjen e fondeve dhe shërbime të donacioneve 

financiare.   

45   Shërbimet e prezantimit social, rrjetëzimit dhe takimeve; Ofrimi i qasjes në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe bazat e të dhënave të kërkueshme online në fushat e rrjetëzimit 

social, prezantimit social dhe takimeve; Ofrimi i informacionit në fushën e zhvillimit 

personal, vetë-përmirësimit, vetë-përmbushjes, bamirësisë, filantropike, vullnetare, 

shërbimet publike dhe te komunitetit, dhe aktiviteteve humanitare; Ofrimi i shërbimeve të 

portierëve për të tjerët, përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi 

i dërgesave, kryerja e aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për 

produktet dhe shërbimet, ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e 

nevojave individuale dhe dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike; Shërbimet 

online te rrjeteve sociale; Ofrimi i informacionit në formën e bazave të të dhënave që 

përmbajnë informacion në fushat e rrjetëzimit social dhe prezantimit social; Shërbimet e 
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verifikimit të përdoruesve; Shërbimet e verifikimit të identifikimit; Shërbimet e verifikimit 

të identifikimit të biznesit; Shërbime ligjore.   

 

 

(111)  23963 

(151)  04/12/2018 

(181)  29/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/115 

(732)  TERUMO KABUSHIKI KAISHA 

(TERUMO CORPORATION) of 44-1, 2-

chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 10   biberon (cuclla) për foshnje;pelena mbështjellëse;mbathje;këpucë;thasë të akullt 

për qëllime mjekësore;pajisje mjekësore mbrojtëse te gishtave (për qëllime 

mjekësore);aparatura dhe instrumente mjekësore;shiringa për qëllime mjekësore;gjilpëra 

për qëllime mjekësore;matës temperature (termometër) për qëllime 

mjekësore;kateter;pajisje ndihmëse për qëllime mjekësore;pompa për qëllime 

mjekësore;dorashka për qëllime mjekësore;urinare (enë);krevate;aparate dhe instrumente 

dentare;aparate dhe instrumente veterinare;aparate dhe instrumente kirurgjike;gjymtyrë 

artificiale, sy, dhëmb;artikuj ortopedik;material për qepje;pajisje ndihmëse terapeutike të 

përshtatura për persona me invaliditet;aparate  masazhi, artikuj dhe pajisje për foshnje.   

 

 

 

(111)  23993 

(151)  11/12/2018 

(181)  29/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/116 

(732)  Stonecastle Vinyards and Vinery 

 Bernjaka p.n., Rahovec, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

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

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

 
 

(540)  CASTLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike.   

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

pakicë e pijeve alkoolike.   
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(111)  24061 

(151)  19/12/2018 

(181)  30/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/119 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  KELZORVI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina.   

 

 

 

(111)  24007 

(151)  17/12/2018 

(181)  31/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/122 

(732)  ZER ZEYTINCILIK TARIM 

URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Incilipinar Mahallesi, 

Gazimuhtarpasa Bulvari, Doktorlar Sitesi C 

Blok, Kat:3, Daire:306, Sehitkamil - 

Gaziantep, TR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe dhe pije te akullta (ftohta) nga kafëja. 

Çaj  dhe çaj i akullt. 
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(111)  24158 

(151)  10/01/2019 

(181)  31/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/123 

(732)  ATLAS FILTRI S.R.L. Via Pierobon 

32 35010 LIMENA (PD), IT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate per filtrimin e ujit.   

 

 

 

(111)  24420 

(151)  11/02/2019 

(181)  31/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/124 

(732)  “IT Market” SH.P.K.  Sheshi Mis.Edit 

Durham Sol -1 Hy.-1 Nr.4, KS 

(740)  Veton Sahiti  1500998900 Anton Cetta 

5a, Kati 1 

 
 

(540)  10TOUCH 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët: 

- Bojë (Printer —); 

- Bojë printer; 

- Bojë [toner] për fotokopjues; 

- Fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe —); 

- Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe fotokopjues ; 

- Printera dhe fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për —)   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi: 

- Hardware kompjuterash (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparim i —); 

- Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i mekanizmave dhe pajisjeve të zyrës   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve: 

- Këshillim në fushën e hardëare-ve të komjuterave; 

- Programe kompjuterike (Instalimi i —); 

- Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —); 

- Këshillim (Program kompjuterash —). 
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(111)  24419 

(151)  11/02/2019 

(181)  31/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/125 

(732)  “IT Market” SH.P.K Sheshi Mis.Edit 

Durham Sol -1 Hy.-1 Nr.4, KS 

(740)  Veton Sahiti  1500998900 Anton Cetta 

5a, Kati 1 

 
 

(540)  IT MARKET 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët: 

- Bojë (Printer —); 

- Bojë printer; 

- Bojë [toner] për fotokopjues; 

- Fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe —); 

- Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe fotokopjues ; 

- Printera dhe fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për —)   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi: 

- Hardware kompjuterash (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparim i —); 

- Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i mekanizmave dhe pajisjeve të zyrës   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve: 

- Këshillim në fushën e hardëare-ve të komjuterave; 

- Programe kompjuterike (Instalimi i —); 

- Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —); 

- Këshillim (Program kompjuterash —). 

   

 

 

(111)  24421 

(151)  11/02/2019 

(181)  31/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/126 

(591)  E Kuqe 

(732)  “IT Market” SH.P.K Sheshi Mis.Edit 

Durham Sol -1 Hy.-1 Nr.4, KS 

(740)  Veton Sahiti  1500998900 Anton Cetta 

5a, Kati 1 

 
 

(540)   
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(511) 2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët: 

- Bojë (Printer —); 

- Bojë printer; 

- Bojë [toner] për fotokopjues; 

- Fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe —); 

- Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe fotokopjues ; 

- Printera dhe fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për —)   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi: 

- Hardware kompjuterash (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparim i —); 

- Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i mekanizmave dhe pajisjeve të zyrës   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve: 

- Këshillim në fushën e hardëare-ve të komjuterave;- Programe kompjuterike 

(Instalimi i —);- Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —);- Këshillim 

(Program kompjuterash —).   

 

 

 

(111)  24417 

(151)  11/02/2019 

(181)  31/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/127 

(591)  E Kuqe 

(732)  “IT Market” SH.P.K Sheshi Mis.Edit 

Durham Sol -1 Hy.-1 Nr.4, KS 

(740)  Veton Sahiti   1500998900 Anton 

Cetta 5a, Kati 1 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët: 

- Bojë (Printer —); 

- Bojë printer; 

- Bojë [toner] për fotokopjues; 

- Fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe —); 

- Kuti toneri, të mbushur, për printera dhe fotokopjues ; 

- Printera dhe fotokopjues (Kuti toneri, të mbushur, për —)   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi: 

- Hardware kompjuterash (Instalimi, mirëmbajtja dhe riparim i —); 

- Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i mekanizmave dhe pajisjeve të zyrës 
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42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve: 

- Këshillim në fushën e hardëare-ve të komjuterave;- Programe kompjuterike 

(Instalimi i —);- Programe kompjuterike (Mirëmbajtja e —);- Këshillim 

(Program kompjuterash —).   

 

 

 

(111)  24149 

(151)  09/01/2019 

(181)  01/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/128 

(732)  No Ordinary Designer Label Limited, 

trading as Ted Baker The Ugly Brown 

Building, 6a St Pancras Way, London, NW1 

0TB, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 

 
 

(540)  TED BAKER 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli [mbikqyrje], të shpëtimit të 

jetës dhe mësimdhënie; Aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; Aparatura për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; Bartës magnetik të 

dhënash, disqe për regjistrim të zërit; Disqe kompaktë, dvd-i dhe mjete të tjera regjistrimi 

dixhitalë; Mekanizma për aparatura që punojnë me monedhë; Regjistrues të parave të thata, 

makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash,kompjutera; Programe kompjuterikë; 

Aparatura për fikje zjarri; ora [pajisje për regjistrim të kohës]; kronometër [pajisje për 

regjistrim të kohës]; botime elektronike; botime të shkarkueshme; aplikime për tableta dhe 

telefona inteligjentë; syze inteligjente; kufje inteligjente që futen në vesh; kufje që futen në 

vesh; zinxhirë për gjyslykë dhe syze dielli; syze me kapëse; skeletë për gjyslykë dhe syze 

diellit; rripa për syze dielli; instrumenta për matje kohe; syze dielli; gjyslykë; veshje për sy; 

këllëf për gjyslykë, zinxhirë dhe skeletë për gjyslykë; streha; lente; helmeta mbrojtëse; ora 

që komunikojnë të dhëna me telefonat inteligjentë; ora inteligjente; ora dore me aparat 

GPS; ora llogaritëse; bizhu intiligjente; programe kompjuterikë të shkarkueshëm; programe 

kompjuterikë për grumbullimin, korrigjimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, 

ruajtjen dhe shpërndarjen e të dhënave dhe informacionit; programe kompjuterikë që bëjnë 

të mundur ngarkimin, shkarkimin, qasjen, dërgimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, 

transferim e të dhënave nga Interneti në kohë reale, lidhjen, shpërndarjen ose përndryshe 

ofrimin e mediave elektronike ose informacionit nëpërmjet rrjeteve kompjuterikë dhe të 

komunikimit; progarme kompjuterikë për riprodhimin, përpunimin dhe transferimin nga 

Interneti në kohë reale të përmbajtjes audio, video dhe multimediale; programe 

kompjuterike për kontrollin e veprimit të pajisjeve audio dhe video për shikimin, kërkimin 
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dhe/ose ekzekutimin e përmbajtjes audio, video, të televizionit, të filmave, fotografive dhe 

imazheve të tjera dixhitale dhe multimediale të tjera; programe kompjuterike komunikimi; 

programe kompjuterikë aplikimi; aplikimi për programe kompjuterikë; programme 

kompjuterikë ndërveprues; programe kompjuterikë të postës elektronike dhe mesazheve; 

pajisje periferike kompjuterike; aparatua dhe instrumenta dixhitalë; pajsije elektronike 

dixhitale për regjistrimin, organizimin, transmetimin, marrjen, manipulimin, ekzekutimin 

dhe rishikimin, e skedarëve të tekstit, të të dhënave, të figurave, audio dhe video; programe 

kompjuterikë për qasjen, shfletimin dhe kërkimin në linjë të bazave të të dhënave në 

Internet; botime elektronike (të shkarkueshme); pajisje elektronike dixhitale të lëvizëshme 

për dërgim dhe marrje të thirrjeve telefonike, dhe mesazheve SMS dhe MMS, mesazheve të 

çastit, fakseve, postës elektronike, dhe të dhënave të tjera dixhitale; pajisje elektronike 

dixhitale që mbahen në dorë për dërgim dhe marrje të thirrjeve telefonike, mesazheve SMS 

dhe MMS, mesazheve të çastit, fakseve, postës elektronike, dhe të dhënave të tjera 

dixhitale; aparatura telekomunikacioni të lëvizëshme; botime elektronike të shkarkueshme 

(të shkarkueshme); këllëfë për telefona celularë; këllëfë për tablet, laptopë, kompjutera, 

smartfonë, aparte MP3 dhe pajisje fotografike; mbajtësa për telefona celularë; kufje; 

altorpalantë audio; programe kompjuterikë aplikacioni; DVD-i; CD-i; aparate MP3; aparate 

fotografikë; magnetë; aparate satelitorë; televizorë; aparate video; telefona; shkopa për të 

bërë vet-fotografim; monitorues bebesh; alarmë bebesh; monitorues video për bebe; tablet 

elektronikë; ora inteligjente; skedarë muldimedialë të shkarkueshëm; dizenjo elektronike të 

shkarkueshme; fotografi të shkarkueshme; skedarë dixhitalë të shkarkueshëm; programe 

kompjuterikë të shkarkueshëm; skedarë imazhi të shkarkueshëm; foto dixhitale të 

shkarkueshme; printera; printera inteligjentë; programe kompjuterikë aplikimi për njohjen e 

figurës; programe kompjuterike aplikimi për njohjen e zërit; programe komupjuterike për 

grumbullimin, analizimin, raportimin, dhe ofrimin e reagimeve nga individët; programe 

kompjuterike aplikimi për njohjen e inteligjencës artificiale; programe kompjuterike 

aplikimi që ofrojnë alarme njoftimi tek përdoruesit e kompjuterave, tabletave dhe 

telefonave celularë; programe kompjuterikë për përdorim në menaxhimin dhe kontrollin në 

linjë të shërbimive të dyqaneve të shitjes me pakicë programe kompjuterikë për përdorim 

në menaxhimin dhe kontrollin në linjë të shërbimeve të dyqaneve të shitjes me pakicë, duke 

përfshirë një bazë të dhënash produkti të kërkueshëm, hollësi mbi produktin, kontroll 

elektronik nga vet klienti, përpunim të pagesës, dhe përpunim të porosisë elektronike; 

programe kompjuterikë të figurës; pjesë dhe pajisje për të gjithë mallrat e sipërpërmendur.   

18   Lëkurë dhe imitime lëkure; Gëzofë dhe lëkura kafshësh; Çanta dhe valixhe; Çadra dhe 

çadra dielli; Bastunë; Kamzhikë, parzmore dhe takëme kuajsh; Qafore, zinxhirë dhe veshje 

për kafshë; çanta; valixhe, çanta për udhëtim, çanta për kohë të lirë; çanta sporti; çantë 

udhëtimi me dorezë dhe rrip për shpatull; çanta për mbarjtje; çanta shpine; çanta të vogla 

për të mbajtur sendet e nevojshme për të kaluar natën; çanta dore; çanta për psonisje; çanta 

për në shpatull; çanta për gra për evenimente; çanta për kostum; çanta për bizhu; çanta për 

mjete tualeti dhe kozmetike; këllëfë për kravata; valixhe të vogla; çanta për dokumenta; 

kuleta; këllëfë për karta krediti; këllëfë çelësash; portofolë; valixhe të vogla lëkure; çanta të 

vogla shpine për eskursionistë; kuti për kapele; lidhësa lëkure; çanta për vegla muzikore; 

çanta të vogla me rrip krahu për libra ose veshje; valixhe me rrota; çanta psonisje me rrota; 

çanta gjahtarësh; gëzofë; çanta shpine për mbartje fëmijësh; çanta mbështetëse të veshura 

nga të rritur për të mbajtur fëmijë në gjoks; çantë kanavace ose najloni e mbështetur nga një 

kornizë e fortë për t’u mbajtur në shpinë; veshje për kafshë shoqëruese; qafore për kafshë 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

345 

 

shoqëruese; udhëzuesa për kafshë shoqëruese; veshje për kafshë; çanta dushi për mbartje të 

artikujve të tualetit; çanta makjazhi të shitura bosh; pjesë dhe pajisje për të gjithë mallrat e 

sipërpërmendur.   

25   Veshje, veshje për këmbë, veshje për kokë;veshje për burra;veshje për gra;veshje për 

fëmijë;shami koke;veshje plazhi;këpucë plazhi;breza;çanta mesi për para;grykashka (jo prej 

letre);artikuj veshje për gra që mbulojnë trupin nga qafa në bel;pjesë të sipërme të këpucëve 

me qafa;këpucë me qafa;këpucë lëkure;këpucë kamoshi;këpucë 

kanavace;gjimbajtëse;jelekë grash;kësula;bereta;shallra;kësula 

dushi;mantele;jaka;korse;mansheta;jaka të ndashme;fustane;veshore;këllëfë gëzofi për 

mbajtje ngrohtë të këmbëve;pajisje për mosrrëshqitje për veshje të këmbëve;këllëfë për 

këpucë;taka për këpucë;dorashka;rrobdshambër;këpucë gjysma;kapele;kapele prej 

letre;shirita për në kokë;taka;kapuçë;veshje direkt për këmbë dhe kofsha;tabanë të 

brendshëm këpuce;xhaketa;fanella të thurura me mëngë të gjata;veshje për gra pa mëngë 

dhe jakë;veshje trikotazhe;bluza grash;triko të thurura;këpucë me lidhëse;pajë e fëmijës së 

porsalindur;veshje prej imitimesh të lëkurës;veshje lëkure;streçe;veshje të thurura nga nyja 

e këmbës deri në gju;veshje të brendshme të gatshme;vello;maska për gjumë;dorashka me 

veçim vetëm të gishtit të madh;këllëfë gëzofi për duar;kollare;kravata;veshje për ambient të 

jashtëm;pardesy;brekë;veshje prej letre;xhupa të trashë me kapuç;kostume loje për gra dhe 

fëmijë;kapele me streh;pelerina;peliçe;veshje të holla poshtë fustanit ose fundit;shami 

zbukuri për xhaketë;xhepa për veshje;ponço;pulovra;pizhama;veshje të gatshme;rroba 

banjoje;sandale;veshje grash e Azisë së Jugut;saronga;shallra;sargi;mbrojtëse veshje nga 

djersa;pjesë e përparme e ekspozuar e një këmishe;këmisha;këpucë;këmisha me mëngë të 

shkurtra;funde;pantofla;këmisha të brendshme grash;çorape;tabanë për këpucë/sandale;aski 

çorapesh grash;çorape grash;kostume;kostume plazhi;triko;bluza me mëngë të 

shkurtra;geta;toga;kapele cilindrike;tirantë për pantollona;pantollona;brekë të gjata 

meshkujsh për t’u larë;çallma;mbathje;veshje të brendshme;veshje direkt për këmbë dhe 

kofsha;veshje të brendshme grash;uniforma;pjesë të sipërme këpucësh;perçe;jelek poshtë 

xhakete/jelekë;veshje për fëmijë një-pjesëshe për gjum;veshje për gjum;veshje një-pjesëshe 

që nuk mbulon këmbë dhe krah;bluza;xhupa me kapuç;krahëza;kostume;kostume të 

pazakontë ose zbavitës të veshur me një ngjarje shoqërore;dekolte për veshje;pulovër pa 

jakë;veshje noti;xhinse;atlete;veshje për çiklizëm;veshje sportive;veshje sporti për 

këmbë;kapele sporti;pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërm.   

35   Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; organizim, operim 

dhe mbikqyrje të skemave të besnikërisë dhe skemave nxitëse; organizim, operim dhe 

mbikqyrje të skemave nxitëse të shitjeve; administrim dhe mbikqyrje në linjë të një 

skemave të zbritjeve, ofertave të veçanta dhe kuponave dhuratë; shërbime të kartës së 

besnikërisë; shërbime publiciteti, marketingu dhe promovimi; përhapje të materialeve të 

publicitetit dhe promocionalë; shërbime publiciteti me postën direkte; publicitet në linjë në 

një rrjet kompjuterik; kërkime tregu dhe shërbime marketingu; shërbime publiciteti dhe 

marketingu të ofruara nëpërmjet blogimit; prodhim të filmave publicitarë; informacion 

biznesi; shërbime këshillimore për menaxhim biznesi; menaxhim të skedarëve të 

kompjuterizuar; përpilim, analiza dhe  rikthim të informacionit dhe të dhënave; përpilim 

dhe rregullim të informacionit statistikor; shërbime të krahasimit të çmimeve; shërbime të 

analizës së çmimeve; përpilim dhe ofrim të çmimeve, karakteristikave dhe informacionit të 

përshtatshëm në lidhje me mallra dhe shërbime; përhapje të informacionit statistikor; 

menaxhim të një dyqani të shitjes me pakicë dhe ose supermarketi; dhënie me qira të 
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hapësirës publicitare; prezantim të mallrave në mjediset e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë; marrëdhënie me publikun; informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët; promovim shitjesh për të tjerët; rregullim vitrinash; shpërndarje mostrash; 

ujdisje të abonimeve në gazeta për të tjerët; dhënie me qira të makinave automatike të 

shitjes; mbajtje llogarish; administrim tregtar të licencave të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve; përgatitje të listë-pagesave; shitje me pakicë dhe shërbime në linjë të shitjes me 

pakicë të lidhur me shitjet e artikujve jo-mjeksorë të tualetit, vajrave aromatikë terapie, 

artikujve kozmetikë, makjazhe, eau de toilette dhe eau de Cologne, përgatitje për kujdes të 

thonjve, larguesa të erës së kafshëve shoqëruese, përgatitje për rruajtje, qirinjë, takëme, 

brisqe, piskatore, sete manikyri, sete pedikyri, aparatura elektrike për stilim të flokut, orëve 

[pajisje për regjistrim të kohës], botime elektronike, programe kompjuterikë, syze dielli, 

mbrojtëse për sy, bizhu inteligjente, këllëfë për tablet, këllëfë për pajisje elektronike 

[domethënë, telefona celularë, tabletë, laptopë, kompjutera, telefonë inteligjentë, aparatura 

MP3 dhe pajisje fotografike], kufje dhe altoparlantë, programe kompjuterikë aplikimi, 

aparatura dhe instrumenta ndriçimi, drita elektrike zbukurimi, drita leximi, tharëse flokësh, 

artikuj bizhuterie, gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar, instrumenta horologjikë dhe 

kronometrikë, butona manshete, kuti për bizhu, statuja prej metalesh të çmuar dhe aliazhesh 

prej metali të çmuar, bizhu për kafshë shoqëruese, varëse çelësash dhe zinxhirë çelësash, 

letër dhe kartonë, materiale të shtypur, artikuj shkrimi, albumë, kupona dhuratash, qafore 

për kafshë, udhëzuesa për kafshë shoqëruese, veshje për kafshë, çanta, çanta tualeti dhe 

kozmetike, portofolë, kuti për kapele, lidhëse lëkure, këllëfë për kravatë, portofolë, pllaka 

dyshemeje [jo prej metali], mobilje, pasqyra, korniza për pikturë, shtretër për kafshë 

shtëpiake, enë dhe vazo për qëllime shtëpiake apo kuzhinë, krëhëra dhe sfungjerë, 

qelqurina, porcelan dhe artikuj prej argjile, aplikuesa për produkte kozmetikë, artikuj 

porcelani, artikuj poçerie, furça për rroba, tundës kokteili, enë për pije, kuti kursimi si 

derrkuc, spraj parfumi [sprucator], çanta për larje [të pajisura], tasa për të ngrënë dhe pirë 

kafshët shtëpiake, artikuj tekstili dhe zëvendësuesish tekstili, shtroje për krevat, peshqirë, 

shtroje për tavolinë, batanije, batanije për kafshë shtëpiake, veshje, veshje për këmbë, 

veshje për kokë, bluza me mëngë të shkurtra pa jaka, funde dhe fustane, kostume, 

pantollona, xhaketa, dantella dhe qëndisje, zbukurime për flokë, karfica zbukurimi 

[aksesorë veshjesh], pulla ngjitëse me ngrohje për zbukurim të artikujve prej tekstili, 

sixhade, qilimë, udhëza, letra muri, shtroja për të bërë joga, shtroja për ushqim të kafshëve 

shoqëruese, lojra, lodra dhe gjëra për të luajtur, lojra me borde, pasha për ushtrime, lodra 

dhe gjëra për të luajtuar për kafshë shoqëruese, artikuj të rinj për mbrëmje dhe zbukurime të 

pemës së Krishtlindjeve; Shërbime informacioni, këshillimi dhe kunsulence në lidhje me të 

sipërpërmendurit.   

 

 

 

(111)  24197 

(151)  14/01/2019 

(181)  01/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/129 

(300)  30 2017 027 397.5/12  25/10/2017  

DE 

(732)  Dr. Michael Gordon 

(540)  Taycan 
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Wesendonkstrasse 35, 81925 München, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

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

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

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.“   

4   Vajra industriale; yndyra industriale; lubrifikante; karburante (përfshirë edhe lëndë 

djegëse për motor); përbërje pluhur thithëse; përbërje lagëse të pluhurit; përbërje për lidhjen 

e pluhurit; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor); ndriçues; qirinjë për 

ndriçim; fitila për ndriçim.“   

6   “Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre, minerale; material metalik për ndërtimtari; 

ndërtesa të transportueshme nga metali; kabllo dhe tela jo-elektrik nga metalet e 

zakonshme; paisje të vogla nga metali; kontejnerë nga metali për magazinim dhe 

transportim; kasaforta; tabela njoftimi nga metali; pllaka regjistrimi nga metali; mbyllëse 

metali për shishe; kabllo metali.“   

7   “Vegla makinash; motorë (përpos për mjeteve për lëvizje në tokë); pjesë për motorë, të 

përfshirë në klasën 7; filtra (pjesë të motorëve);  kopllungje dhe komponente transmisioni 

(përpor për mjetet për lëvizje në tokë); makina bujqësore të ndryshme nga ato që veprojnë 

me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike për blerje.“   

8   “Vegla dhe instrumente dore, që operojnë me dorë; mjete që operojnë më dorë për 

përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, në ndërtimin e makinave, aparateve dhe 

automjeteve, dhe në inxhinieri strukturore; enë për ngrënie (thikë, pirunjë dhe lugë); armë 

anësore; brisqe.“   

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

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

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

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

reprodukcionin e zërit ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe incizuese; 

makina për përpunimin e të dhënave; bartës të të dhënave të pajisur me programe; kompakt 

disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që funksionojnë 

me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse; kompjuterë; softuer kompjuterik; 

aparate për fikjen e zjarrit; softuer për lojra kompjuterike; kartela krediti; lexues kartelash 

për kartela krediti; telefona mobil, këllëfe për telefona mobil, bartës të përshtatur për 

telefona mobil, pajisje për përdorim pa-duash të telefonave mobil, bateri për telefona mobil; 

këllëfe të përshtatura për kompjuterë dhe tablet kompjuterë; pajisje diagnostifikuese për 

automjete; sisteme navigacioni për automjete; bateri; akumulatorë për automjete; mbushës 

të baterive; kabllo, të përfshirë në klasën 9; kabllo mbushëse; mbështjellëse për kabllo, 

rripa për kabllo; priza (elektrike); adapter (elektrikë), adapter për priza elektrike; syze, syze 

dielli, këllëfe për syza dhe syza dielli; veshje mbrojtëse kundër zjarrit për vozitës garish, në 

veçanti dorëza, këpucë, veshje mbuluese njëpjesëshe; helmeta, mbulesa koke mbrojtëse për 

sport; pajisje elektronike, gjegjësisht pajisje navigimi.“   

11   “Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare; pikë drita për përdorim në automjete; ndriçues 

LED; ndriçime fluoreshente; komplete të ndriçimeve zbukuruese.“   
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12   “Automjete, në veçanti automjete me motor dhe automjete elektrike; aparate për lëvizje 

në tokë, ajër apo ujë; motorë për automjete tokësore; pjesë dhe aksesorë të automjeteve me 

motor dhe automjeteve elektrike, të përfshira në klasën 12.“   

14   “Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e prodhuara nga ky material ose 

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

argjendarie, gurë të çmuar; gurë gjysëm të çmuar, rruaza dhe metale të çmuara si dhe 

imitime të tyre; monedha; tallon; vepra arti nga metalet e çmura; ora muri, ora dore dhe 

instrumente tjera kronometrike si dhe pjesë të tyre; unaza për çelsa, zingjirë për çelsa dhe 

stringla për to; mansheta, gjilpëra kravatash; emblema (artikuj argjendarie); karfica (artikuj 

argjendarie); pulla (artikuj argjendarie); këllëde për ora dore; kuti për artikuj argjendarie 

dhe kuti për ora dore.“   

16   “Letra, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, gjegjësisht vepra arti dhe 

figurina, libra, albume fotosh dhe albume për kolekcionues, materiale zbukuruese, 

materiale filtruese, thasë, qese dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje, produkte 

letre për një përdorim, dhe pjesë si dhe pjesë rezervë dhe aksesore për gjitha mallrat e 

përmendura, të cilat janë të përfshira në klasën 16; afishe, materiale të shtypura; materiale 

për lidhjen e librave; fotografi; materiale për zyre; ngjitës për zyre ose qëllime shtëpiake; 

materile për artistë; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe paisje tjera për zyre (përpos 

mobiljeve); materiale për instruksione dhe mësimdhënie (përpos aparateve); materialet 

plastike për paketim, të përfshira në klasën 16; kapëse për zyre; shtypës për printer; klishe; 

dosje dokumentash, kalendarë, mbajtës të lapsave; organizues (kalendarë); këllëfe për 

lapsa; fletushka reklamash.“   

18   “Lëkurë dhe imitim lëkure, dhe mallra të përpunuara nga këto materiale, gjegjësisht 

bagazhe, valixhe, portbagazh, çanta dhe çanta tjera udhëtimi, mallra të vogla nga lëkura, 

rripa për çelsa, qafore për kafshë, dhe pjesë, pajisje si dhe aksesorë për gjitha mallrat e 

përmendura, të përfshira në klasën 18; lëkurë nga kafshët, gëzof; valixhe dhe çanta për 

udhëtim; ombrellat për shi, ombrellat për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, 

mallra për shalëbërës dhe saraç; çanta të përfshira në klasën 18; veshje për kafshë shtëpie, 

çanta për artikuj tualeti, çanta shpine, çanta dore, kuleta, çanta për kartela krediti; valixhe 

për dokumenta, këllëfe për çelsa, organizues nga lëkura për kalendarë, visit-kartela dhe 

fletore xhepi.“   

20   “Mobilje, pasqyre, korniza për piktura; produkte, jo të përfshira në klasët tjera nga 

druri, tapa, kallami, xunkthi, artikuj shportarie, bri, kocka, fildishi, kocka balenash, guaca, 

qelibar, perla, minerale të bardha dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose nga 

plastika, në veçanti enë, dhe mbyllëse si dhe mbajtëse për to, mobilje dhe orendi, vitrina 

shfaqëse, mbajtëse dhe artikuj sinjalizimi, arka dhe paleta, mbështetëse për kabllo dhe 

lidhëse për kabllo; varëse dhe mbajtëse për pallto, shporta, shkallë dhe shkallë lëvizëse, 

korniza, manekinë dhe kukulla rrobaqepësish, statuja, figurina dhe vepra arti, dhe 

ornamente si dhe zbukurime, byzylykë identifikimi, rripa çelsash, mbajtëse për varëse, 

unaza, shkopinjë, kunja, dhe shtiza, etiketa, komponente për tenda, mbajtëse të facoletave, 

tabakë dhe pjesë, pajisje si dhe aksesorë për gjitha mallrat e përmendura, të përfshira në 

klasën 20; mbajtëse prizash të montuara në muri; mbyllëse për shishe (jo nga metali); tabela 

të regjistrimit të automjeteve (jo nga metali); shtresa e mbulesa (përpos çarçafëve); jastëk.“   

21   “Enë dhe mbajtëse për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha (përppos 

brushave për pikturim); materiale për krijimin e brushave; artikuj për pastrim; lesh çeliku; 

xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përpos xhamave që përdoren në ndërtimtari); 
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artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; poçeri; 

ftohës për verëra dhe verëra me gaz; gota të izoluara termikisht; hapës të shisheve; 

mbyllëse për shishe; kuti për para; kallëpe për kuba akulli; spërkatës për parfume; rrecka 

(lecka) për pastrim.“   

24   “Tekstil dhe zëvëndësues për mallra tekstili; çarçafë shtëpie; perde nga tekstili apo 

plastika; çarçafë shtrati; peshqirë.“   

25   “Rroba, këpucë, mbulesa për kokë; mëndil xhepi; shalla, dorëza; rripa; veshje nga 

lëkura.“   

26   “Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthyese dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukurime për flokë; flokë të rreme; arna.“   

27   “Tepiha, velenxa, qilima dhe mbulesa, linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë; tapeta (jo nga tekstili); rrogozë kauçuku; rrogozë për automjete motorike.“   

28   “Lojëra, lodra dhe artikuj lodrash; lojra kompjuterike që mbahen në dorë; artikuj për 

gjimnastikë dhe sport, të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera; zbukurime për bredh; 

vetura lodra; automjete modele të zvogëluara; shkopa golfi; topa golfi.“   

34   “Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa; produkte duhani; zëvëndësues duhani; 

cigare; puro; cigarillos; avullues personal dhe cigare elektronike, si dhe aromatizime dhe 

solucione për to; çakmak.“   

35   Shërbime të reklamimit; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; punë të zyrës; 

shërbime të shitjes me shumicë dhe shërbime të shitjes me pakicë lidhur me automjete, në 

veçanti automjete motorike dhe automjete elektrike, aparate për lëvizje në tokë, ajër apo 

ujë, motorë për automjete tokësore, pjesë dhe aksesorë të automjeteve motorike dhe 

automjeteve elektrike.“   

36   “Shërbime të sigurimeve; punë financire; punë monetare; punëve të patundshmërive; 

dhënie me qira të automjeteve motorike; shëbrime financiare, në veçanti financimin e qira-

blerjes, shërbime të zyreve kreditore, angazhimin e sigurimeve, në veçanti sigurimin e 

veturave.“   

37   “Shërbime të ndërtimtarisë; shërbime të riparimit, gjegjësisht riparimit dhe 

mirëmbajtjes së automjeteve motorike, montimit të pajisjeve dhe shndërrimit (rregullimin e 

përshtatjen) e automjeteve motorike; pastrime të automjeteve motorike; rimbushje të 

baterive; informata mbi riparimet; përshtatje dhe pastrime të automjeteve motorike; 

shërbime instalimi.“   

39   “Shërbime të transportit; paketim dhe ruajtje të mallrave; aranzhime të udhëtimeve; 

dhënie/marrje me qira të automjeteve.“   

41   “Shërbime të edukimit; mbajtje të trajnimeve; argëtime; veprimtari sportive dhe 

kulturore; auto-shkolla, në veçanti auto-shkolla sportive (mësimdhënie, mbajtje të 

trajnimeve); ngjarje të sporteve motorike.“   

42   “Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtuese dhe dizajnuese në lidhje me 

të njëjtat; shërbimet e analizave dhe hulumtimeve industriale; dizajnim dhe zhvillim i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; shërbime të inxhinierëve; ofrime të shërbimeve të 

hulumtimit dhe zhvillimit në fushën e teknologjisë si dhe të shërbimeve konsulence të 

teknologjisë, në veçanti në fushën e ndërtimit të automjeteve dhe motorëve; ofrime të 

mendimeve eksperte; programime kompjuterike; dizajnime të arteve grafike; projekt 

ndërtime; certifikime.“   

43   “Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodimit të përkohshëm.“   
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(111)  24042 

(151)  18/12/2018 

(181)  02/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/130 

(732)  ORE investiranje in upravljanje naložb 

d.o.o. Poljska pot 2 1000 Ljubljana, SI 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Vajra për frena; lëngje (fluide) për qarqe hidraulike; agensa për forcimin e 

metaleve; fluide hidraulike; antifriz; ujë të destiluar; detergjente për përdorim në procese 

prodhuese.   

4   Yndyrëra industriale;vajra idnustriale;lubrifikant (lyrës);yndyrëra për lyerje 

(lubrifikim);vajra për lyerje (vajra për lubrifikim);vaj motori;vaj tekstili;vaj nga farërat e 

kolzës për përdorim në industri;fluide për prerje;vaj për lirimin e produkteve të cilat 

formësohen  në kallupe (ndërtimtari).   

 

 

 

(111)  24011 

(151)  17/12/2018 

(181)  02/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/131 

(591)  E kuqe, e bardhë, portokalli, kafe e 

ndritshme , kafe e errët dhe e zezë. 

(732)  Fisnik Jahiri Rr.Zenun Beqa Ferizaj, 

KS  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Vajra eterike / vajra esenciale; aromatizues ushqimore [vajra esenciale]; vajra për 

qëllime kozmetike; vajra për qëllime pastrimi; vajra për parfumeri dhe vajra për aromë; 

vajra për qëllime tualeti   

5   Vaj mjekësor; produkte nga bimët mjekësore; ekstrakte bimore për qëllime 

farmaceutike; preparate mjekësore bimore; ushqim diete dhe preparate ushqimore për 

qëllime mjekësore.   

29   Vajrat dhe yndyra  ushqimore; fara të përgatitura; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e 

tyre.   
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35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;shërbime e shitjes me 

shumicë dhe me pakicë, posaçërisht vajrave .   

 

 

 

(111)  24145 

(151)  09/01/2019 

(181)  02/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/132 

(591)  kaltër, bardhë dhe gjelbër. 

(732)  TELEPERFORMANCE SE 21-25, rue 

Balzac 75008 PARIS, FR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente për xhirim, transmetim dhe reproduktim të zërit dhe 

fotografisë;  media audiovizuale dhe magnetike për xhirime; media digjitale për xhirim; 

kompakt  disçe; disçe optike; video disçe; CD-ROM;  të incizuara më heret ose video 

shirita dhe video disçe, shirita laseri dhe disçe lazerike  të incizuar më heret ose të zbrazur, 

shirita dhe disçe magnetike për incizimin e zërit;  filmave kinematografik, të shfaqur-

ekspozuar; pajisje për përpunimin e të dhënave; kompjuter; aparate dhe instrumente për 

telekomunikime, për telefon dhe për përpunimin e të dhënave pajisje periferike 

kompjuterike; aparate për bartjen e të dhënave; publikime të shkarkuara elektronike; 

shkarkime (nga kompjuteri) i librave; pajisje bartëse elektronike për pranim-marrje, 

magazinim dhe/ose bartja e të dhënave dhe porosive; pajisje bartëse elektronike e mobilëve 

digjital për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike, faksimile, posta elektronike, 

shkëmbimi i porosive, video përshkrimeve, muzikës, përmbajtjeve audiovizuele dhe 

përmbajtjeve tjera multimediale dhe të dhënave tjera digjitale; programe për sinkronizimin 

e të dhënave kompjuterike; aplikime për telefona mobil për kompjuter, tablet kompjuter; 

softuer i cili mund të shkarkohet nga interneti; programe kompjuterike; softuerë në të gjitha 

llojet e medieve; kartela për lojëra elektronike  të dizajnuara për përdorim me tablet, 

kompjuter  ose telefona; kartela të koduara elektronike për transferim elektronik të mjeteve 

përmes terminaleve telefonike ose kompjuteri; mekanizma për aparate për valigje; makina 

kompjuterike; agjenda elektronike; lapsa magnetik dhe elektronik; aparate dhe  instrumente 

për përcjellje, transferim, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim të energjisë 

elektrike; softueri kompjuterik, aparate shkencore (jo për qëllime medicinale), optike, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), aparate dhe instrumente mësimore; 

kartela elektronike; media elektronike për  bartjen e te dhënave, posaçërisht baza folëse –

komunikuese e të  dhënave, data baza e teksteve dhe të dhënave ma zës; media elektronike 

për të dhënat  për fotografi; baza e të dhënave, e posaçërisht databaza me zë, databaza e të 

dhënave, tekstit dhe zërit, databaza e fotografive; IT programe (softueri) të cilat 

mundësojnë lidhjen me rrjetin global  të komunikimit, siç janë interneti, televizioni dhe 

radio kanalet, rrjeti telefonik, rrjeti telekomunikativ; serverë kompjuterike; aplikacione të 

cilat mund të shkarkohen  nga kompjuteri  për  rrjete sociale; rrathë të shtypur për lidhjen e 

terminalit ose mikro kompjuterëve me rrjete publike ose private; softuer për aplikime 
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telematike,disketa.   

16   Letër dhe kartuç (e-i pa përpunuar, gjysmë të përpunuar ose për material të zyrës ose 

shtypëse); produkte të kartuçit; gjëra të shtypura; gazeta; libra; manual (doracak); broshura 

promovuese; pamflete; publikime të gjitha llojeve dhe të gjitha formave; revista 

(periodike); letër për paketim; thasë për paketim, qese të vogla  dhe fleta nga letra  ose nga 

plastika; shenja mbrojtëse (vula); shenja nga letra ose kartuçi, tiketa jo nga tekstili, flamuj 

(nga letra); afishe; kartolina, transfere; shenja-gjurmë grafike; gdhendje; fotografi; foto të 

gdhendura; shirita të letrës ose kartela për xhirimin e programeve kompjuterike; material i 

shtypur, lloje të shtypjes; bllok për shtypje.   

35   Publikimi, distribuimi i materialit reklamues (ngjitëse, prospekte dhe mostra); 

menaxhmenti afarist; administrimi afarist; funksione të zyrës; distribuimi i materialit 

reklamues (shirita, prospekte dhe mostra); huazimi i materialit reklamues; huazimi i 

datotekave të  theksuara- shënuara me adresa në vendet e shitjes; azhurnimi i materialit 

reklamues (dokumentacioni); ndihma operative e kompanive komerciale dhe  industriale; 

agjencione për informacione komerciale; përhapja e reklamave; posta reklamuese; 

këshillime afariste, informacione ose pyetësorë; studime të tregut dhe hulumtime, e 

posaçërisht studime dhe këshillime për objektivat- qëllimin e gjeomarketingut (marketingu 

gjeografik);  përpunimi i adresave (restruktuimi,  eliminimi i duplikateve, përmirësimi, 

gjeokodimi (kodimi gjeografik i adresave); mbledhja dhe sistemimi i të dhënave në fajlet- 

dosjet qendrore (përpunimi i të dhënave); organizimi dhe mbikëqyrja direkte e postave të 

adresuara dhe të pa adresuara dhe telemarketingut; këshillime afariste, përkatësisht  

negocimi dhe lidhja e transaksioneve komerciale për të tjerët, shërbime llogaritëse për 

punët statistikore,  duke përfshirë hulumtime, përpunime të të dhënave dhe puna në 

stenotipe; reproduktimi i dokumenteve; të gjitha shërbimet e marketingut direkt dhe 

indirekt, promovime televizive me oferta shitjeje dhe promovimi i komunikimit 

kompjuterik  me oferta shitjeje;  ofrimi i informacioneve reklamuese  dhe komerciale në 

blog (ueb faqe personale ose ueb faqe për opinione individuale etj),  rrjete sociale dhe rrjete 

në bashkësi; raportet me publikun;  shërbimet e qendrave telefonike për ndihmë për të 

tjerët; marketing televiziv me oferta shitëse dhe promocione, bartja e të dhënave  me oferta 

të shitjes  të destinuara për ofrimin e ofertave të shitjes  në kontestin e ofertave ekskluzive  

për klient të cilët kanë dobi nga programet  e shërbimeve specifike; administrimi komercial 

i rrjeteve telekomunikuese dhe rrjeteve multimediale;  udhëheqja e administrimit lidhur me   

të dhënat e bankave; administrimi me të dhënat e bankave (fajle (dosje) kompjuterike); 

sondazhi i opinionit publik; analiza e të dhënave statistikore, hulumtimi i studimeve;  

përmbledhje e statistikave; shërbime të burimeve të jashtme (ndihma afariste) në vendet e 

shitjes.   

38   shërbimet e komunikimit, përkatësisht agjencinë për shtyp dhe lajme; komunikime 

përmes terminalit kompjuterik; komunikime përmes  cilitdo lloji të mjeteve kompjuterike 

nga largësi; komunikime me rrjete optike; komunikime përmes rrjetit tokësor dhe përmes 

satelitit; komunikime; shërbime përmes rrjeteve kompjuterike; shërbime të shumta 

elektronike; shërbime komunikuese, përkatësisht lajme dhe informacione të agjencive, 

bartja e informacioneve përmes komunikimit në radio, telefonik, telegrafik dhe 

komunikimit kompjuterik përmes të gjitha mënyrave  të komunikimit përmes të dhënave,  

video përshkrimeve interaktive, e posaçërisht terminaleve, periferive kompjuterike ose  

pajisjeve elektronike dhe/ose digjitale, posaçërisht videofon, telefon vizual, telefon dhe 

video konferencave; dërgimi, dërgimi i shkresave dhe porosive  dhe të dhënave; emitimi i 
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programeve audiovizuele dhe multimediale për përdorim interaktiv ose përdorim tjetër; 

teleteks, telegram i shërbime; bartja e informatave përmes teletekstit, bartja e  

informacioneve përmes rrjeteve komunikuese kompjuterike; shërbimet e transmetimit të 

informacioneve përmes  të gjitha llojeve të komunikimit dhe telekomunikimit të destinuara 

për informacione publike; shërbime për komunikime kompjuterike për sigurimin –marrjen 

e informatave nga baza e të dhënave; shërbime për komunikime përmes rrjeteve 

kompjuterike; audiovizuele, shërbime të komunikimit video dhe multimediale; shërbime 

për bartjen e informacioneve  në bazën e të dhënave; huazimimi i aparateve dhe 

instrumenteve kompjuterike telekomunikuese, telekompjuterike dhe kompjuterike për 

bartjen e porosive; bartja e informatave të ruajtura në bankat e të dhënave;  

bartja kompjuterike dhe porosive përmes kompjuterit; huazimi i kompjuterëve me 

komandim nga largësia pa kabllo dhe aparateve dhe instrumenteve  komunikuese për 

bartjen e porosive (huazimi i aparateve dhe instrumenteve telekomunikuese); bartja e 

informacioneve të ofruara në kontekst të ofertave ekskluzive për klient të cilët kanë dobi 

nga programi i shërbimeve specifike; shërbime të konsultave dhe porosive  përmes  bartjes 

së të dhënave  në rrjetet e terminaleve specifike dhe/ose  mobile; huazimi i kohës së qasjes 

në qendren për bazën e të dhënave;  ofrimi i qasjes shfrytëzuese në rrjetin telekomunikues  

dhe rrjetit multimedial; dërgimi dhe pranimi i të dhënave, sinjali dhe informacioni (datotekë 

kompjuterike) të cilën e përpunon kompjuteri ose aparatet dhe instrumentet 

telekomunikuese; shërbimet e bartjes elektronike e të dhënave; marrja e të dhënave; 

shërbimet për marrjen e të dhënave digjitale; sigurimi i qasjes në bazen e të dhënave; 

shërbimet e ofrimit të aplikacionit të shërbimeve, përkatësisht marrja e aplikimeve  

kompjuterike, marrja e aplikimeve për telefona mobil dhe kompjutera tablet, marrja e 

softuerit kompjuterik; huazimi i kohës në qasje në adresat e vërteta në datotekat e shenuara 

(në bazën kompjuterike të dhënave) në vendet e shitjes.   

41   aftësimi arsimor, arsimi dhe shërbimet e përgjithshme të argëtimit; aktivitete sportive 

dhe kulturore; shërbimet e argëtimit publik; kurse të  korrespondencës; rregullimi i 

teksteve, ilustrimi, libra, kritika, gazeta, revista, revista, publikime dhe të gjitha llojet e 

këtyre formave, duke përfshirë publikime digjitale dhe elektronike; mësimi  fillestarë dhe i 

avancuar dhe arsimimi në të gjitha temat e përgjithshme; seminare, kurse dhe orë mësimore 

aftësuese; organizimi i konferencave, forumeve, kongreseve dhe kolokfiumeve; publikimi i 

librave; organizimi i garave të konkurrencës, lojërave dhe informacioneve të kampanjave  

të ngjarjeve profesionale dhe amatore; rregullimi dhe publikimi i shërbimeve  për të gjitha 

mediat e zëshme dhe /ose vizuale për xhirim, bartja dhe reproduktimi i zërit dhe/ose 

fotografisë,  si dhe bartësit multimedial (disqe interaktive, digjital-audio CD-Roms), 

rregullimi i programeve multimediale për përdorim interaktiv ose përdorim tjetër ; 

kreditimi i librit dhe publikimeve tjera; shërbimet  e franshizës, përkatësisht  aftësimi 

fillestarë-bazë i personelit   

 

 

 

(111)  24065 

(151)  19/12/2018 

(181)  02/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/134 

(591)  Ngjyrë e kuqe 

(540)   
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   Ngjyrë gjaku 

   Ngjyrë Hiri 

   Ngjyrë e zezë 

(732)  N.SH. " Human Capital " Merita 

Qerimi Bulevardi Deshmorët e Kombit 58/6, 

10 000 Prishtinë, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Asistencë për menaxhimin e biznesit, kërkesa të biznesit,konsulencë për 

menaxhim biznesi dhe organizimi ,konsulencë për menaxhim biznesi,shërbime të 

ekspertizës së efikasitetit të biznesit,vlerësime biznesi,konsulencë për organizimin e 

biznesit,hulumtime biznesi,shërbime konsulence për menaxhimin e biznesit,konsulence 

profesionale të biznesit,ofrim të informacioneve të biznesit nëpërmjet web site, shërbime të 

ndërmjetësimit të biznesit , në lidhje me harmonizimin e potencialit të investitorëve privat 

me ndërmarrës që kanբë nevojë për fonde , asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial ,parashikime ekonomike, shërbime të agjencisë së punësimit ,studime 

tregu,sondazhi i opinionit ,konsuktime për menaxhimin e stafit  ,rekrutimi i stafit    

41   Trajnime,organizimi dhe mbajtja e konferencave , organizimi i garave (edukim ose 

argëtim) ,organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore,organizimi dhe 

mbajtja e seminareve ,shërbime mësimore / arsimore, shërbime instruksione, organizimi 

dhe mbajtja e punëtorive ( trajnime)   

 

 

 

(111)  24020 

(151)  18/12/2018 

(181)  02/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/135 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

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

 
 

(540)  TALFANZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina.   
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(111)  24070 

(151)  19/12/2018 

(181)  02/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/136 

(732)  Bahlsen GmbH & Co. KG 

Podbielskistrasse 11, 30163 Hannover, DE 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BAHLSEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk; shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta të ngrira; fruta të 

konservuara; fruta të thata; fruta të gatuara; perime të ngrira; perime të konservuara; perime 

të thata; perime të gatuara; xhelatinë; reçel; komposto; vezë; qumësht; produktet e 

qumështit; vajra ushqimore; yndyra ushqimore; ushqime me patate të skuqura; rrush i thatë; 

arra të thata; arra të pjekura; arra të kripura; arra me erëza; fruta të thata; xhelatinë (rriska 

buke); jogurt; produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit.   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; miell palme; zëvendësuesit e kafesë; miell; 

preparatet e bëra nga drithërat; bukë; pastë; ëmbëlsira; akuj; mjaltë; melasë; maja; pluhur 

për pjekje; kripë; mustardë; uthull; salca (erëza); erëza; akull; cookies ( biskota të bëra nga 

mielli i trash) ; biskota aperitiv (biskota me përmbajtje alkooli për stimulim oreksi); vafer i 

mbeshtjellur (vafer me formë cilindrike i mbushura, biskota); torte; çokollatë; produkte me 

çokollatë; shufër çokollate; pralina (kek me arra dhe bajame) 

; ëmbëlsira prej sheqeri ; sheqerka; marzipan( ëmbëlsira prej kremi me ngjyra te ndryshme) 

; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga gruri; produkte ushqimore të shtrydhura të 

bëra nga orizi; produkte ushqimore të shtrydhura të bëra nga misri;  produkte të fryra me 

përbërje prej  misri; vafer (biskota).    

41   Argëtim;aktivitete sportive;aktivitete kulturore.   

 

 

 

(111)  24147 

(151)  09/01/2019 

(181)  05/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/138 

(732)  TELEPERFORMANCE SE 21-25, rue 

Balzac 75008 PARIS, FR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540) 
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(511) 9   Aparate dhe instrumente për xhirim, transmetim dhe reproduktim të zërit dhe 

fotografisë;  media magnetike për xhirime; media digjitale për xhirim; kompakt disqe; disqe 

optike; video disqe; CD-ROM;  filmave kinematografik, të shfaqur-ekspozuar; përpunimi i 

të dhënave ; pajisje; kompjuter; aparate dhe instrumente për telekomunikime, për telefon 

dhe për përpunimin e të dhënave; pajisje periferike kompjuterike; aparate për bartjen e të 

dhënave; shkarkimi i publikimeve elektronike; shkarkimi i librave; pajisje bartëse 

elektronike për pranim-marrje, magazinim dhe/ose bartja e të dhënave dhe porosive; pajisje 

bartëse elektronike digjitale dhe mobile për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike, 

faksimile, postës elektronike, nga dërgimi i porosive, video përshkrime, muzikë, 

përmbajtjeve audiovizuele dhe përmbajtjeve tjera multimediale dhe të dhënave tjera 

digjitale; program për sinkronizimin e të dhënave kompjuterike; aplikacione për telefona 

mobil të cilat mund të shkarkohen nga kompjuteri, për kompjuter dhe kompjutera tabletë; 

softuer i cili mund të shkarkohet nga Interneti; programe kompjuterike; Kartela për lojëra 

elektronike të dizajnuara për përdorim në kompjuterët tabletë ose telefona; kartela të 

koduara elektronike për bartjen e mjeteve elektronike përmes terminaleve të kompjuterëve 

ose të kompjuterëve; mekanizma për aparate në pliko;  makina llogaritëse kompjuterike; 

agjenda elektronike; aparate dhe instrumente për drejtim, bartje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim te energjisë elektrike, softueri kompjuterik, aparate shkencore (jo 

për qëllime medicinale), optike, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrja), aparate 

dhe instrumente mësimore; kartela elektronike; media elektronike për të dhëna, posaçërisht 

zërimi i bazës së të dhënave, bankë e teksteve dhe të dhënave lidhur me zërimin; media 

elektronike për të dhënat për fotografi; IT programe (softuere) të cilët mundësojnë lidhjen 

me rrjetin global komunikues, siç është interneti, televizioni dhe radio kanalet, rrjete 

telefonike, rrjete telekomunikuese; server kompjuterike; aplikacione kompjuterike te cilat 

mund te shkarkohen nga rrjetet sociale.   

35   Publikimi; menaxhmenti afarist; administrimi afarist;  funkcionimi i zyrave; 

distribuimi i materialeve reklamuese (trakteve, prospekteve  dhe mostrave-modeleve); 

huazimi i materialit reklamues; azhurnimi i materialit reklamues (dokumentacioni); 

përhapja e reklamave; përhapja e postes reklamuese; agjensione për informacione 

komerciale; ofrimi i informacioneve komerciale dhe reklamuese në ueb faqe private apo 

personale, në rrjete sociale apo rrjete të përbashkëta; ndihma komerciale dhe operative të 

kompanive industriale (ndihmë afariste); këshillime afariste, informacione ose pyetsorë; 

informacione komerciale dhe shërbime këshilluese; hulumtimi i tregut dhe studime; 

studime gjeomarketingu dhe studime të synimeve dhe këshillime (consulting);  negocimi 

dhe lidhja  i transaksioneve komerciale-ekonomike për persona te tjerë; reproduktimi i 

dokumenteve; ndihmë dhe këshilla lidhur me organizimin afarist dhe administrim; 

marëdhenja me publikun;  përpunimi i adresave ne adresarë (ristrukturimi, eliminimi i 

duplikateve, përmirësimi, gjeokodimi i datotekave te adresave) [adresimi i datotekave 

kompjuterike]; mbledhja dhe sistemimi i te dhënave në fajle-dosje qëndrore (përpunimi i të 

dhënave); shërbimet e telemarketingut;  shërbimet e strategjisë së marketingut dhe  

strategjisë në formë të marketingut direkt dhe indirekt të përzier, telemarketing me oferta 

shitjeje dhe promovime, bartja e të dhënave me oferta të shitjes,  kontraktime kryesore të  

operacioneve të postës direkt të adresuar dhe të pa adresuar, telemarketing dhe tregti 

elektronike; telemarketing me oferta të shitjes dhe promovime të bartjes së të dhënave me 

oferta të shitjes të destinuara për ofrim në kontekst të ofertave ekskluzive për klientët të 
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cilët përfitojnë dobi nga programi i ofertave specifike; shërbime të qendrës telefonike për 

ndihmë për persona të tjerë; administrimi komercial i rrjeteve telekomunikuese dhe rrjeteve 

multimediale; administrimi administrativ me bankat e të dhënave; administrimi me banka të 

dhënave (fajle-dosje kompjuterike); hulumtimi i opinionit publik; analiza e të dhënave 

statistikore, hulumtime dhe studime; përpunime të të dhënave statistikore; shërbime të 

ndihmës së jashtme (ndihmë afariste); parapagimi në shërbime telekomunikuese për 

persona të tjerë; promovimi i shitjes përmes administrimit të programit të lojalitetit të 

klientit; analiza afariste të porosive të vendosura në faqet e internetit dhe në rrjete sociale 

lidhur me përmirësimin e kënaqësisë së blerësve-konsumatoreve; hulumtimi dhe kërkimi i 

informacioneve dhe të dhënave tjera në rrjete globale kompjuterike dhe rrjete tjera 

komunikuese, për persona tjerë; informacione komerciale-ekonomike të cilat iu ofrohen 

rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve globale në rrjete komunikuese; shërbime profesionale 

konsultative dhe konsultime  lidhur me bazën e të dhënave kompjuterike; këshillime në 

leminë e shërbimeve të ndihmës nga jashtë (ndihma afariste) për administrim me të dhëna 

dhe sistemimin e tyre; shërbimet e parapagimit telefonik; parapagime në rrjete globale 

telekomunikuese (internet) ose qasje në rrjete private (intranet); shërbime të parapagimit në 

shërbime telekomunikuese për persona tjerë, organizimi i vitrinave për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime konsultative në lëmine e administrimit të ndihmës së ofruar nga 

jashtë [ndihmë afariste] dhe resurseve njerëzore [menaxhimi i personelit].   

38   Telekomunikacion;komunikime përmes terminaleve kompjuterike;komunikime përmes 

çfarëdo lloji të mjeteve  kompjuterike me komandim nga largësia;komunikime të rrjeteve 

optike;komunikime përmes kabllit dhe përmes satelitit;shërbime komunikimi përmes 

rrjeteve kompjuterike;shërbime të shumimit elektronik;shërbime komunikuese, përkatësisht 

agjensione për informim dhe informacione;shërbime komunikuese audiovizuele, me 

përmbajtje video dhe multimediale;transmetimi programit multimedial (rregullimi 

kompjuterik i tekstit dhe/ose të fotografive të qeta dhe të animuara dhe/ose zërave, 

muzikorë  ose jo muzikorë, për përdorim interaktiv ose përdorim tjetër);përhapja e 

programit  audiovizuel dhe multimedial për përdorim interaktiv ose përdorim tjetër;bartja e 

informacioneve përmes radiove, telefonisë, telegrafit dhe të dhënave bartëse  edhe përmes 

cilave do mjete tjera kompjuterike me komandim nga largësia përmes  ideografisë 

interaktive, e posaçërisht përmes terminalit, pajisjeve periferike kompjuterike ose pajisjeve 

elektronike dhe/ose digjitale dhe posaçërisht videofona, viziofone dhe  

videokonferenca;shërbime për transmetim-bartje të informatave në bazën e të 

dhënave;dërgimi, dergimi i të dhënave;teleks shërbime, bartja e telegrameve;shërbimet e 

bartjës së informacioneve  duke shfrytëzuar teletshkruesin;bartja e informacioneve përmes 

rrjeteve telekomunikuese kompjuterike;shërbimet e bartjës së informacioneve përmes të 

gjitha mjeteve të komunikimit dhe telekomunikimit të destinuara për informacione 

publike;shërbime të komunikimit kompjuterik për gjetjen e informacioneve nga baza e të 

dhënave;bartja e informacioneve në sektorët audiovizuele, video dhe multimediale;bartja e 

informacioneve të ruajtura në banka të dhënave;transmetim i mbështetur kompjuterik për 

bartje të fotografive dhe porosive;huazimi i aparateve dhe instrumenteve kompjuterike  dhe 

komunikuese të cilat komandohen nga largësia  për bartjen e porosive [huazimi i aparateve 

dhe instrumenteve telekomunikuese];bartja e informacioneve të ofruara në kontestin e 

ofertave ekskluzive për klientelen e cila përfiton-ka dobi nga programet e shërbimeve 

specifike;shërbimet e konsultimit të ofertave përmes transmetimit-bartjes së të dhënave në 

terminalet dhe rrjete specifike dhe/ose mobile;huazimi i qasjës kohore në serverin qendror 
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ne bazen e te dhënave;ofrimi i qasjes së dobishme në rrjete telekomunikuese dhe rrjete 

multimediale;dërgimin dhe pranimi i të dhënave, sinjaleve dhe informatave (datoteka 

kompjuterike) të cilën e përpunojnë kompjuterët ose aparatet dhe instrumentet 

telekomunikuese;shërbimet e bartjes elektronike e të dhënave;shkarkimi i të 

dhënave;shërbime për shkarkimin e të dhënave digjitale;sigurimi i qasjes në bazën e të 

dhënave;ofrimi i shërbimeve të aplikimit, përkatësisht shkarkimi i aplikacioneve 

kompjuterike, shkarkimi i aplikacioneve për telefona mobil dhe tabletë kompjuterë, 

shkarkimi i programit (softuerit) kompjuterik;huazimi i qasjes kohore në datotekat e 

adresave të caktuara (baza kompjuterike e të dhënave) në vendet e shitjës.   

 

 

 

(111)  24150 

(151)  09/01/2019 

(181)  05/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/139 

(732)  TELEPERFORMANCE SE 21-25, rue 

Balzac 75008 PARIS, FR 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Publikime; administrimi me çështjet lidhur me  punët administrative, 

administrimi afarist, punët e zyrës; distribuimi i materialit reklamues (ngjitëse, broshura 

dhe mostra-modele); huazimi i materialit reklamues; distribuimi i reklamave; huazimi i 

postes reklamuese; huazimi i adresave të caktuara në vendet e shitjes; azhurnimi i materialit 

reklamues; publikimi i vendit të shpalljes së publikimit dhe informacionet komerciale  në 

ueb faqe private ose personale,  në rrjete sociale dhe rrjeteve të përbashkëta; ndihmë gjatë 

administrimit afarist në ndërmarrje ekonomike dhe industriale; ndihmë për analiza  lidhur 

me sa janë të kënaqur klientët me ndërmarrje ekonomike dhe industriale; këshillime 

ekonomike dhe shërbime informative; këshillime afariste ose shërbime informative; 

këshilla lidhur me atë sa janë te kënaqur klientët; ndihmë dhe këshilla lidhur me 

organizimin dhe administrimin afarist; shërbimi afarist elektronik informativ administrativ; 

shërbime të informimit përmes rrjeteve globale të komunikimit (internet) ose qasjes private  

(intranet); studime të tregut dhe hulumtime; studime dhe këshillime lidhur me 

gjeomarketingun (marketingun gjeografik); përpunimi i fletëve të postës; (ristrukturimi, 

deduplikime, rritja-shtimi, gjeokodimi); mbledhja e të dhënave  dhe sistemimi në fajlet-

dosjet qendrore;  administrimi me operacione të adresuara dhe të pa adresuara  të postës 

direkt  dhe operimi me telemarketing; këshillime afariste, përkatësisht negocimi dhe lidhja 

e transaksioneve afariste  në emër të personave të tretë; shërbimet e  telemarketingut;  

shërbimet e qendrës thirrëse (call center); ndërmarrje  e specializuar për  statistika, 

përpunimi i të dhënave, stenotipe, përformanca  dhe analiza të hulumtimeve; reproduktimi i 

dokumenteve;  të gjitha shërbimet e drejtpërdrejta dhe indirekte të marketingut të përzier, 

telepromovimi me ofertën e shitjes dhe promovimin telepatik me oferta të shitjeve; raporti 

me publikun; parapagimi në revista për palë të treta; parapagimi në shërbime 

telekomunikuese për palë të treta;  shfrytëzimi i bazës administrative e të dhënave; 

promovime komerciale për palë të treta ne të gjitha format; kërkimi i mendimeve; studime, 
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hulumtimi dhe analiza statistikore të dhënave; rrjete telekomunikuese dhe administrimi me 

rrjete multimediale; analiza ekonomike – komerciale të porosive të publikuara në ueb faqe  

dhe rrjete sociale lidhur me rritjen e kënaqësive të klientëve; analiza e të dhënave 

statistikore, hulumtimi i studimeve; përpilimi i statistikave; shërbime të burimeve të 

jashtme (outsourcing) (ndihma afariste).    

38   Telekomunikime; komunikime përmes terminalit kompjuterik; komunikime përmes 

çfarëdo lloji të mjeteve kompjuterike nga largësia – pa dirigjues me kabllo; komunikime në 

rrjete optike; komunikime përmes kabllos dhe përmes satelitit; Shërbime komunikimi 

përmes rrjeteve kompjuterike; shërbime të shumimit elektronik; shërbime komunikimi, 

përkatësisht agjensione për informim dhe informacione; video audiovizuele, shërbime të 

komunikimit video dhe multimedial; transmetimi dhe distribuimi i programeve 

multimediale (rregullimi kompjuterik i teksteve dhe/ose fotografive, qoftë ato statike ose te 

animuara,  dhe /ose tinguj muzikorë apo jo muzikorë, për përdorim interaktiv apo jo 

interaktiv); përhapja e programeve audiovizuele dhe multimediale për përdorim interaktiv 

apo përdorim tjetër; bartja e informacioneve përmes mjeteve të radios, telefonit, telegrafit 

dhe mjeteve për bartjen e të dhënave dhe çfarëdo mjeteve tjera kompjuterike me komandim 

nga largësia, në aparate interaktive videografike, përkatësisht, në terminale, të aparateve 

periferike kompjuterike ose pajisjeve elektronike  dhe /ose digjitale, përkatësisht, videofon, 

viziofon dhe video konferencave;  shërbime për bartje të informacioneve në bazën e të 

dhënave; dërgimi, dërgesat e dërguara dhe porosi; shërbime teleteksi, telegram;  

shërbimet e bartjës së informacioneve të cilat shfrytëzojnë teleteksin; bartja e 

informacioneve përmes rrjeteve komunikuese kompjuterike; shërbimet e bartjës së 

informacioneve përmes të gjitha llojeve të të mjeteve komunikuese dhe telekomunikuese të 

destinuara për informacione publike; shërbime të komunikimeve kompjuterike për marrjen 

e informacioneve nga baza e të dhënave; bartja e informacioneve në sektorë audiovizuele, 

video dhe multimediale; bartja e informacioneve të ruajtura në banka të dhënave; bartja e 

kompjuterëve dhe porosive përmes kompjuteri; huazimi i pajisjeve kompjuterike, 

kompjuterëve me komandim nga largësia, dhe pajisje komunikatave dhe instrumente për 

bartjen e të dhënave; bartja e informacioneve të ofruara në kontekst të ofertave ekskluzive  

për klientë të cilët kanë dobi nga programet të shërbimeve specifike; Shërbime të 

konsultimit të porosive me ndërmjetësimin e bartjës së të dhënave në terminale specifike 

dhe/ose në rrjete dhe terminaleve mobile; huazimi i kohës së qasjes në qendrën e bazës së të 

dhënave, në bazën e të dhënave; shërbime për mbikëqyrje të rrjeteve telekomunikuese dhe 

rrjeteve multimediale; dërgimi dhe pranimi i të dhënave, sinjaleve dhe informacioneve të 

cilat i përpunojnë kompjuterët ose aparatet dhe instrumentet telekomunikuese; shërbimet e 

bartjes së të dhënave; marrja-shkarkimi i-e të dhënave; shërbime për marrjen e të dhënave 

digjitale; sigurimi i qasjës në bazën e të dhënave; shërbime të shpërndarjes së 

aplikacioneve, përkatësisht marrja-shkarkimi i aplikacioneve kompjuterike, marrja e 

aplikacioneve për telefona mobil dhe kompjuterë tabletë, marrja-shkarkimi i softuerit 

kompjuterik.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe shërbime të ngjashme të hulumtimit dhe 

dizajnit; shërbime analizash dhe shërbime të hulumtimit industrial; projektimi dhe zhvillimi 

i softuerit dhe kompjuterit; shërbimet e programimit kompjuterik; shërbime profesionale.   
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(111)  24016 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/141 

(591)  Ngjyra e gjelbërt dhe ngjyra e bardhë 

(732)  RAGIP MILLAKU  Bregu i diellit, 

zona perëndim L-6/nr.16, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman Vuçitërna" 

kompl.Blerti, objekti 3,nr 3 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral 

dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, 

shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo 

alkoolike);reklamimi;shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit;menaxhimi i biznesit 

tregtar;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e sekretarisë;sondazhet e 

opinionit;shitje me ankand;reklamimi me postë të drejtpërdrejt;publikimi i teksteve 

publikuese;qiradhënie e hapësirave për reklamim;reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë;prezantimi i produkteve;propagandimi i materialeve të 

reklamuara;reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë;agjencitë e 

publicitetit;shërbimet e publicitetit;reklamimi në radio;reklamimi në televizion;relacionet 

me publikun;hulumtimi i tregut;publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe promocionale;përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe 

reklamimi   

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; baret; hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; shtëpi me konvikt; 

motelet, shërbimet e kampit të pushimit; rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit të 

përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave; hotelieri me 

ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.   

 

 

(111)  24044 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/143 

(732)  RAGIP MILLAKU  Bregu i diellit, 

zona perëndim L-6/nr.16, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna",kompl.Blerti, objekti 3, nr.3, 

(540)   
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(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet 

e bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme; sheqer, mjaltë, 

melasë; maja, pjekje-pluhur; kripë; mustard; uthull, salcat (condiments); aroma; akull (ujë 

të ngrirë).   

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; baret; hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; shtëpi me konvikt; 

motelet, shërbimet e kampit të pushimit; rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit të 

përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave; hotelieri me 

ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.   

 

 

 

(111)  24034 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/144 

(732)  RAGIP MILLAKU  Bregu i diellit, 

zona perëndim L-6/nr.16, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman Vuçitërna" 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet 

e bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme; sheqer, mjaltë, 

melasë; maja, pjekje-pluhur; kripë; mustard; uthull, salcat (condiments); aroma; akull (ujë 

të ngrirë).   

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve;strehim i përkohshëm;shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit;kantinat;baret;hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës;restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet;shtëpi me 

konvikt;motelet, shërbimet e kampit të pushimit;rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit 

të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave;hotelieri 

me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike;dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.   

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

362 

 

 

 

(111)  24039 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/145 

(732)  RAGIP MILLAKU  Bregu i diellit, 

zona perëndim L-6/nr.16, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

uçitërna",kompl.Blerti, objekti 3, nr.3 

 
 

(540)  TREGU GROUP 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, pulë dhe lojë; ekstrakte të mishit; të ruajtura, të ngrira, të thata dhe 

të gatuara; xhelozë, bllokime, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral dhe te 

gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupet 

dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo 

alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 

opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie 

e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 

qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor.    

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve;strehim i përkohshëm;shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit;kantinat;baret;hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës;restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet;shtëpi me 

konvikt;motelet, shërbimet e kampit të pushimit;rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit 

të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave;hotelieri 

me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike;dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

363 

 

 

(111)  24021 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/146 

(526)  TREGU 

(732)  RAGIP MILLAKU  Bregu i diellit, 

zona perëndim L-6/nr.16, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman 

Vuçitërna",kompl.Blerti, objekti 3,nr.4 

 
 

(540)  TREGU 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, pulë dhe lojë; ekstrakte të mishit; të ruajtura, të ngrira, të thata dhe 

të gatuara; xhelozë, bllokime, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral dhe te 

gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupet 

dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo 

alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 

opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie 

e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 

qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor.    

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve;strehim i përkohshëm;shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit;kantinat;baret;hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës;restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet;shtëpi me 

konvikt;motelet, shërbimet e kampit të pushimit;rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit 

të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave;hotelieri 

me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike;dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.   
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(111)  24025 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/147 

(526)  TREGU GROUP 

(591)  Ngjyra e gjelbërt dhe ngjyra e bardhë. 

(732)  RAGIP MILLAKU  Bregu i diellit, 

zona perëndim L-6/nr.16, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman Vuçitërna" 

kompl.Blerti, objekti 3, nr.3 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, pulë dhe lojë; ekstrakte të mishit; të ruajtura, të ngrira, të thata dhe 

të gatuara; xhelozë, bllokime, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna për ushqim.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e pijeve alkoolike të të gjitha llojeve, ujit mineral dhe te 

gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave dhe lëngjeve të frutave, shurupet 

dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve, uji i pijshëm, uji me aditivë (pijet jo 

alkoolike); reklamimi; shërbimet e marketingut, publiciteti i biznesit; menaxhimi i biznesit 

tregtar; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e 

opinionit; shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve 

publikuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin 

kompjuteristikë; prezantimi i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti i pijeve alkoolike të të gjitha 

llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, 

lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; 

transporti me autobusë; transporti me automjet; shpërndarja e mallrave; shpërndarja e 

mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e informatave; bartje e 

informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie 

e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; 

qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; 

magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të 

mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor.    

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve;strehim i përkohshëm;shërbimet për të ofrimin e ushqimit 

dhe pijeve, shërbimet e restorantit;kantinat;baret;hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës;restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet;shtëpi me 

konvikt;motelet, shërbimet e kampit të pushimit;rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit 

të përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave;hotelieri 

me ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike;dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 
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mbulojave për tavolina, qelqeve.   

 

 

 

(111)  24041 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/148 

(591)  Ngjyra e kaftë dhe ngjyra e bardhë 

(732)  RAGIP MILLAKU  Bregu i diellit, 

zona perëndim L-6/nr.16, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli rr."Sylejman Vuçitërna", 

kompl.Blerti, objekti 3, nr.3 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; baret; hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; shtëpi me konvikt; 

motelet, shërbimet e kampit të pushimit; rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit të 

përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave; hotelieri me 

ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.   

 

 

 

(111)  24026 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/149 

(732)  RAGIP MILLAKU  Bregu i diellit, 

zona perëndim L-6/nr.16, Prishtinë, KS 

(740)  Ardi Sheholli  rr."Sylejman 

Vuçitërna", kompl.Blerti, objekti 3, nr.3, 

 
 

(540)  ROOF 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbimet për të ofrimin e 

ushqimit dhe pijeve, shërbimet e restorantit; kantinat; baret; hotelieri, ofrimi i hapsirave të 

konferencës; restorante vetë-shërbyese, strehim i përkohshëm, hotelet; shtëpi me konvikt; 

motelet, shërbimet e kampit të pushimit; rezervimet e hotelit, rezervimet e strehimit të 

përkohshëm, dhënia me qira e shtëpive të lëvizshme, dhënia me qira e tendave; hotelieri me 

ushqim dhe pije, kujdes ditor, shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, 

mbulojave për tavolina, qelqeve.   
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(111)  24119 

(151)  27/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/150 

(732)  Miliona sh.p.k Rr. Zenel Salihu, 

Lokali Nr. 1, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Da Vinci 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shenja  shtepiake për linjen e sapunit; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë, 

përkatësisht, preparate kozmetike për kujdesin e lëkures, preparate kozmetike për kujdesin 

e trupit, preparate kozmetike për larje dhe dush, krema kozmetike, losione yndyra dhe gjele 

për kujdesin e lëkurës, kozmetika për freskimin e lëkurës dhe toner , preparate kozmetike 

për flokë dhe lëkurë të kokes dhe losione për flokë; pasta për dhëmb, përkatësisht kunder 

zbrastësirave  dentale, preparate për shpërlarjen e gojës, preparate kozmetike preparate për 

kujdesin e gojës dhe dhëmbit. Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim 

lavanderie; prepararte pastrues, preparatet për rrezitje, llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; 

parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione flokësh; pluhur dhëmbësh.   

5   Preparate farmaceutike për trajtimin e rrudhave vertikale   glabel (rrudhave vertikale të 

cilat shfaqen nga mërrolet ne mes vetullave ne ballë), rrudhave ne fytyrë, asimetrinë dhe 

parregullsitë dhe gjendjen në lëkurën e njeriut; impiante biologjike te lëkurës, përkatësisht, 

zbërthyes te lartë- shtesash (suplemente) për mbushjen e rrudhave.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, stomatologjike dhe të veterinarisë; 

implante kirurgjike, duke përfshirë gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; 

materiale për qepje, biberonë për foshnja. Instrumente medicinale diagnostike për analizë te 

lengjeve trupore ; pajisje medicinale të cilat përdoren kunder mplakjës, tretmane për 

zvoglimin e linjave glaberale, rrudhave ne fëtyrë, asimetrisë dhe mungeses dhe gjendjes se 

lëkurës njerzore, kirurgjia estetike faciale, rekonstruimi estetik faciarë, estetika e gjoksit-

gjijëve, estetika e buzeve, preparate oftamologjike. Aparate për trajtimin e rrudhave 

vertikale glabel (rrudhave vertikale te cilat shfaqen nga mërrolet ne mes vetullave ne ballë), 

rrudhave ne fytyrë, asimetrinë dhe parregullsitë dhe gjendjen në lëkurën e njeriut.   

35   Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të ngjarjeve 

garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive; aranzhimi i reklamimit; 

distribuomi i mallrave për qëllime reklamimi; shërbime ekspozimi për qëllime reklamimi; 

reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; dhënia me qira e kohës reklamuese në media 

komunikimi; shërbime të klipeve të lajmeve; konsulencë për organizata; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione të zyrës; organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime 

komerciale dhe reklamimi; dhënia me qira e automatëve që operohen me monedhë; 

organizimi i tubimeve për përfitime të tjerëve, për mallrat e ndryshme, duke u mundësuar 

konsumatorëve që në mënyrë të rehatshme t’i shikojnë dhe blejnë ato mallra; grumbullimi i 

statistikave; kërkimi i sponsorshipit.   

44   Shërbime mjekësore;shërbime veterinarie;kujdesi shëndetësor dhe ndaj bukurisë për 

qeniet njerëzore ose kafshët;tatuazhet;shërbimet bujqësore, të hortikulturës dhe të 

pylltarisë;shërbimet e saunash;shërbime solariumi;shërbime të llixhave 
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shëndetësore;shërbime grimierie;shërbime farmacistësh për përgatitjen e ilaçeve.   

 

 

 

(111)  24165 

(151)  10/01/2019 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/151 

(732)  fritz-kulturgüter GmbH Spaldingstraße 

64-68, 20097 Hamburg,  DE 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  fritz-kola 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; përgatitje për bërjen e pijeve; preparate për përgaditjen e pijeve; shurupe 

për përgaditjen e pijeve; pije frutash; lengje frutash; pije jo-alkoolike; ujëra minerale dhe 

ujëra të gazuar;   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administratim biznesi; funksione zyre.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim i perkohshëm.   

 

 

(111)  24047 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/152 

(732)  UNIQA Insurance Group AG Untere 

Donaustrasse 21, 1029 Vienna, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Fehmi Agani", 

Prishtine 

 
 

(540)  Cherrisk  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Software për përdorim në fushën e shërbimeve të sigurimeve; aplikacione 

shkarkuese për përdorim nga pajisjet e telefonisë mobile në fushën e shërbmeve të 

sigurimeve.    

36   Shërbime sigurimesh;këshillime dhe informacion lidhur me sigurimet;punë financiare 

dhe punë monetare;punë paluejtshërie.   

 

 

(111)  24049 

(151)  18/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/153 

(732)  UNIQA Insurance Group AG Untere 

Donaustrasse 21, 1029 Vienna, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga (041) Zyra Juridike 

(540)   
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Virtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5A, 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Software për përdorim në fushën e shërbimeve të sigurimeve; aplikacione 

shkarkuese për përdorim nga pajisjet e telefonisë mobile në fushën e shërbmeve të 

sigurimeve.    

36   Shërbime sigurimesh;këshillime dhe informacion lidhur me sigurimet;punë financiare 

dhe punë monetare;punë paluejtshërie.   

 

 

 

(111)  24074 

(151)  19/12/2018 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/156 

 (732)  Kosmonte Foods Sh.p.k Zona 

Industriale, Rr.10000 Terezë nr.52, Prishtinë, 

KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Beers ; minerale dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike ; pije frutash dhe 

lëngje frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32 

përfshin pije kryesisht jo-alkoolike ,   

35   Reklamat, Menaxhim biznesi, Administrim biznesi, Shërbime zyre, Shitje me shumicë 

dhe pakicë 
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(111)  24302 

(151)  28/01/2019 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/157 

(732)  Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación, 

Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ZARA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi;preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapune jo-mjekësore;parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë 

jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë;pastë jo-mjekësore për dhëmbë;lustrim, krema 

dhe dyll për këpucë;dylla rrobaqepësi;dyll këpuctari;dyll për lëkurë;dyll (depilues);dyll për 

lavenderi;dyll për dysheme parketi;shampon;takëme kozmetike;preparate 

depiluese;preparate për largimin e makijazhit;deodorante për përdorim nga njerëzit 

(parfumeri);buzëkuq;lapsa për përdorim kozmetike;sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë;preparate për heqjen e llakut;faculeta të mbushura me losione kozmetike;lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim;losione për pas rroje;losione për  qëllime 

kozmetike;preparate makijazhi;pomadë për qëllime kozmetike;heqës i njollave;qese për 

aromatizimin e pëlhurave;preparate për kujdes ndaj thonjëve;preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike;ekstrakte të luleve (parfuma);temjan;dru i 

parfumosur;transfere dekoruese për qëllime kozemtike;qerpikë dhe thonjë të rrejshëm;gur 

shtuf;aroma potpuri (lule të thara dhe erëza);preparate kozmetike për qëllime 

dobësimi;preparate kozmetike për banjo;preparate valëzuese për flokë;preparate për 

larje;produkte kozmetike;gargarë jo për qëllime mjekësore;kripëra vaske, jo për qëllime 

mjekësore;vajra për qëllime tualeti;preparate për rrezitje (kozmetikë);ujë kolonje;sapune 

deodorant;pluhur talk për përdorim tualeti;ngjitës për qëllime kozmetike;yndyra për qëllime 

kozmetike;materiale gërryese;preparate për rrojë;kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi);shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike;maska 

bukurie;dyll për mustaqe;kaltërsues lavanderie;ngjyrosës për flokë;kozmetikë për 

vetulla;shkumës për pastrim;shamponë për kafshë shtëpie;kozmetikë për kafshë;krema 

kozmetike;sapune dezinfektuese;torte sapuni;sapunë për djersitjen e këmbëve;detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore;kollaris (niseshte) 

për lavanderi;qumësht pastrimi për qëllime tualeti;ujë zhavelli;preparate për pastrim 

kimik;ujë i parfumosur;parfuma;preparate kozmetike për qëpalla;preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkurës;pluhur makijazhi;ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm;zbutës 

tekstili për përdorim në lavanderi;ngjyra kozmetike;preparate për heqjen e ngjyrës;ujë 

tualeti.   

4   Vajëra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përbërje për thithjen, lagjen dhe lidhjen e 

pluhurit; karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndriçues; qirinjë dhe fitila 

për ndriçim; yndyra për këpucë; yndyrë për lustrimin e lëkurës.   

8   Vegla dhe instrumente dore (që operojnë me dorë); enë për ngrënie (thikë, pirunjë dhe 

lugë); armë anësore; brisqe; hapës kanaçesh jo-elektrik, vegla dore jo-elektrike për dredhjen 

e flokëve; pajisje depilimi, elektrike dhe jo-elektrike; thyrës për arra, jo nga metalet e 
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çmuara, prerëse elektrike dhe jo-elektrike për thonjë; takëme për manikyr; këllëfe për 

brisqe; teha brisqesh; kallëpe këpucësh (vegla dore për këpuctarë); lima për thonjë; qethës 

për flokë, elektrik dhe jo-elektrik; qethës për mjekrra; çanta për rrojë; piskatore për heqjen 

e qimeve; kanxha për thonjë; gërryese; gërshërë; copëtues për perime; thuk; hapës të 

guacave të detit; gruë mprehës; pinca; atomizues për insecticide; mashë kapëse për sheqer; 

vegla për gdhendje [vegla dore]; rripa për vegla pune; prerës jo-elektrik për pica; prerës në 

rriska për vezë (jo-elektrike); prerës në rriska të djathit, jo-elektrike; takëme për tavolinë 

buke (thika, piruna dhe lugë); depërtues penjësh për gjilpëra; shakull për vatër oxhaku; 

çelsa; dredhës për qerpikë; grabuja; dara.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 
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rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare, jastëk ngrohës elektrik, jo për qëllime 

mjekësore; aparate për thekje, aparate për tharjen e rrobave; vaska për banjo, bidete, poça 

elektrik, filtrues elektrik të kafesë, ngrohës elektrik për shishe ushqimi; furnela, dushe, 

ndezës, fanarë, lavaman, poça për llamba, rubinete, llamba, lavamane për pastrimin e 

duarve, pishtarë elektrik xhepi, batanije, aparat për djegie, streha për llamba, tharës, tharës 

elektriv për lavanderi, guaskë tualeti.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 
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kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 
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të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

20   Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; kuti jo nga metali, për ruajtje apo transportim; 

kocka, bri, kocka balenash apo sedefe të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; guaca detis; 

argjile e bardhë; qelibar i verdhë; flladitëse jo-elektrike për përdorim personal; jastëk; 

unaza për perde, jo nga metali; dollape; pupitra; banka ulëse [mobilje]; tavolina; korniza 

për qëndisje; kova, jo nga metali; ndarëse [mobilje]; pushuese karrigash për kokë [mobilje]; 

kova nga druri apo plastika; arka për lodra; shtretër; tryezë me rrota [mobilje]; rafte për 

shishe; kornizë për vendosjen e brushave; shporta, jo nga metali; jastëk; dyshekë; arka me 

rafte; perde nga druri bambu; djepa; divane; rafte [mobilje]; mbështetëse për ekrane; 

kabinete indeksimi [mobilje]; mbulesa të veshjeve [magazinim]; mbulesa për rroba 

[garderobë]; pajisje për mobilje, jo nga metali; pajisje shtrati, jo nga metali; pajisje për 

dyer, jo nga metali; pajisje dritaresh, jo nga metali; karrige për kuverta; mbajtëse për lule 

[mobilje]; kukulla për rrobaqepës; tavolina; dekorime lëvizëse [dekorime]; zile ere 

[dekorime]; vepra arti, nga druri, dylli, llaçi apo plastika; mbajtëse për ombrella; kosha për 

foshnje; varëse për pallto; varëse për kapela; mbajtëse për pallto; tavolina pune; rafte 

revistash; thasë gjumi për kamping; karrige [ulëse]; kolltuk; kanape, tabelë dërrase për 

varjen e çelsave; stola; rrethore për ecje për foshnje; tapa për shishe; karrige të larta për 

foshnje; mbështetëse për perde, jo nga metariale tekstili; jastëk ajri, jo për qëllime 

mjekësore; jastëk mbështetës ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime 

mjekësore; shufra për shkaëll; qelibar i verdhë; brinjë kafshësh; shilte për kafshë shtëpie; 

shtretër për kafshë shtëpie; kolibe për kafshë shtëpie; kafshë të mbushura; kthetra (të 

kafshëve); thundra kafshësh; shtretër pa dyshekë nga druri; bambu; shporta peshkimi; 

mengene, jo nga metali; stola pune; rafte për libra; mentesha, jo nga metali; rrotëza druri 

për penjë, mëndafsh, spango; këllëfe nga druri për shishe; sponde; buste nga druri, dylli, 

llaçi apo plastika; mbajtëse për kostume; kuti për letra, jo nga metali apo muri; këmbalece 

[mobilje]; dollapë me kyç; shtresa e mbulesa, përpos çarçafë; shtretër hidrostatik, jo për 

qëllime mjekësore; rrotëza për shtretër, jo nga metali; dyshekë me susta kërcuese; divane; 

kallame [materiale për thurje]; paleta ngarkimi, jo nga metali; numra shtëpish, jo nga 

metali, të pandriçuara; kabinete për dosje; figura dylli; artikuj shportarie; kanistra [shporta]; 

paret para oxhaku, shtëpiake; mbyllëse për shishe, jo nga metali; mbyllëse, jo nga metali 

për enë; rafte për kabinete të dosjeve; kuti, jo nga metali [magazinim, transportim]; tapa; 

mbajtëse për perde; parmakë për perde; cilindra për mbështjelljen e perde; shufra për perde; 

kuti paketimi nga plastika; hapa shkallësh [shkallë], jo nga metali; kabinete për 

medikamente; statujëza nga druri, dylli, allçia apo plastika; tabela ekspozimi; piedestale për 

vazo lulesh; arka për mish, jo nga metali; grepa varëse për pallto, jo nga metali; tabela nga 

druri apo plastika; banakë [tavolina]; mobilje nga metali; mobilje për zyrë; dorëza dyersh, 
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jo nga metali; grila dritarësh [streha] [mobilje]; tavolina shkrimi; mbajtëse librash 

[mobilje]; pipa për pierje; byzylykë identifikimi; urna funerali; vitrina [mobilje];   

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 
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për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili;çarçafë shtëpije;perde nga tekstili apo plastika;shtroja 

krevati dhe mbulesa tavoline;çarçafë për banjo (përpos rrobave);facoleta nga tesktili për 

heqjen e makijazhit;etiketa (lecka);astarë (tekstil);varëse muri nga tekstili;peceta nga 

tekstili;dorashka për banjo;perde;peshqira tekstili;sixhade udhërtimi (mbulëse për 

prehër);perde rrjete;mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit;banderola dhe flamura (jo 

nga letra);pupla (mbulesa puplash);mbulesa të gjera për mobilje;mbulesa për 

jastëk;mbulesa për dyshekë;këllëfe për jastëk;rrjeta kundër mickojave;pëlhura për 

gota;pëlhura për biliardo;pëlhura për tavolina (jo nga letra);pëlhura me gjurmë për 

qëndisje;peshqirë fytyre nga tekstili;thasë gjumi (çarçafë);materiale pambuku;mbulesë 

(pëlhurë thesi);brokadë;materiale astari për këpucë;materiale për këpucë;mbulesa (shtroja 

shtrati);batanije shtrati;batanije për kafshë shtëpije;thurimë (pëlhurë);pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë);pëlhurë leshi (pëlhurë);këllëf dysheku (mbulesa dysheku);perde për banjo nga 

tekstili apo plastika;tyl (fpëlhurë);tyl i rrudhur;shtroja krevati;damask;material elastik i 

thurur;mushama (për përdorim si mbulesë tavoline);pëlhurë e gumëzuar, përpos për artikuj 

shkrimi;pëlhurë xunkthi;pëlhurë kadife;shajak;stof leshi i butë (pëlhurë);mbulesa të 

përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë);fasha (pëlhura);triko (pëlhurë);pëlhurë leshi, cohë 

leshi;pëlhurë për veshje të brendshme;pëlhurë çarçafi;tepiha para dere nga 

tekstili;peceta;mbulesa printimi nga tekstili;marabuts (pëlhurë);pëlhurë tapicerie;pëlhura 
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nga imitimi i lëkurës së kafshëve;pëlhurë e thurur;pëlhurë djathi;pëlhurë për rami;mëndafsh 

artificial;mëndafsh (pëlhurë);tafta (pëlhurë);pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil;pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi;çarçafë të zbukuruar;kadife;tyl”.   

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 
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për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

34   Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa; kuti për puro (me njomës), kuti për cigare, 

kuti për puro; qese për duhan; kuti për cigare; taketuke për duhanpirës; çakmak për 

duhanpirës; llulla për duhan; prerës për puro; pasruesh llullash për llulla duhani; letër për 

cigare; kavanoza për duhan; maje për cigare; kuti shkrepësash; kontejnerë gazi për çakmak 

të purove; makina xhepi për mbështjelljen e cigareve; tufa me letra cigaresh; gurë ndezës 

për çakmak; rafte llullash (për llulla duhani); mbajtëse të shkrepësave; taketuke, nga 

metalet e çmuara, për duhanpirës.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 
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shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   
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(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 
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mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 
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rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 
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heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 
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(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 
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vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 
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zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 
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të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   

 

 

 

(111)  24300 

(151)  28/01/2019 
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Edificio Inditex, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  PULL & BEAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 
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zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 
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frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 
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sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 
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peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 
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zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 
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rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   
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(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrje), jetë-

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, 

transmetimin apo riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, 

disqe për incizimin e zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; 

mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina 

llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e 

zjarrit; pajisje periferike kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për 

syze; lenta kontakti; gjerdan për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama 

syzash; këllëfe për syze; korniza për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta 

kontakti; këpucë për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; 

xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza 

për mbrojtje kundër aksidenteve; kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba 

për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda 

elektronike; aparate telefonike; ura peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; teleskopa; kronografa (aparate për 

incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; kompakt disqe (audio-video); kompakt 

disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; tregues të temperaturës; programe të 

lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues të bar kodeve; fanarë sinjalizues, 

magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina diktimi dhe faturimi; mekanizma për 

aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe solare; programe 

kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik xhepi; tranzistorë (electronikë); 

termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të 

animuara; radio-telefona portativ (radio dore); publikime elektronike (të shkarkueshme në 

mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate 

lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; 

kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; 

makina auto-sekretarie; zbulues të monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për 

numërimin dhe klasifikimin e parave; aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; 

etiketa elektronike për mallra; syze sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton 

dritë; telefona portative; aparate zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për 

astronomi; valvula termionike (radio); aparata automatik muzikor që operojnë me monedha 

(gramafon me monedhë); peshore; trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues 

(incizime); videoshirita; shirita magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; 

barometër; shpërndarës biletash; makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; 

kamera kinematografike; videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të 

shkallëzuara; matës të rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; 

dynamometër; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; 

shenjues të palës së kthyer të rrobave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të 

radiotelefonisë; skenerë (pajisje për procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; 

poça për blic (fotografi); fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; 

reprodukues të kompakt disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje 

për matjen e elektricitetit; megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; 

modema; aparate për frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; 

ekrane projektuese; ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; 
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audio pranues dhe video pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me 

kompjuterë; shkallë ngritëse (kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; 

video telefona; çanta bartëse për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, 

smartfona (telefona të mençur), lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike 

dixhitale; syze të mençura; ora të mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda 

saldimi; aparate radiologjike për qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 
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modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

395 

 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 
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metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 
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(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 
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loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   
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(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

400 

 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 
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çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 
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shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 

lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 
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tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

25   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 
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(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 
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të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   
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(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 
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(511) 3   Preparate zbardhëse dhe substanca tjera për lavanderi; preparate pastruese, 

lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune jo-mjekësore; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo-mjekësore, losione jo-mjekësore për flokë; pastë jo-mjekësore për dhëmbë; 

lustrim, krema dhe dyll për këpucë; dylla rrobaqepësi; dyll këpuctari; dyll për lëkurë; dyll 

(depilues); dyll për lavenderi; dyll për dysheme parketi; shampon; takëme kozmetike; 

preparate depiluese; preparate për largimin e makijazhit; deodorante për përdorim nga 

njerëzit (parfumeri); buzëkuq; lapsa për përdorim kozmetike; sprej flokësh dhe manikyr për 

thonjë; preparate për heqjen e llakut; faculeta të mbushura me losione kozmetike; lecka të 

mbushura me detergjent për pastrim; losione për pas rroje; losione për  qëllime kozmetike; 

preparate makijazhi; pomadë për qëllime kozmetike; heqës i njollave; qese për 

aromatizimin e pëlhurave; preparate për kujdes ndaj thonjëve; preparate zbardhuese 

(çngjyrosës) për qëllime kozmetike; ekstrakte të luleve (parfuma); temjan; dru i 

parfumosur; transfere dekoruese për qëllime kozemtike; qerpikë dhe thonjë të rrejshëm; gur 

shtuf; aroma potpuri (lule të thara dhe erëza); preparate kozmetike për qëllime dobësimi; 

preparate kozmetike për banjo; preparate valëzuese për flokë; preparate për larje; produkte 

kozmetike; gargarë jo për qëllime mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; vajra 

për qëllime tualeti; preparate për rrezitje (kozmetikë); ujë kolonje; sapune deodorant; 

pluhur talk për përdorim tualeti; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyra për qëllime 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

406 

 

kozmetike; materiale gërryese; preparate për rrojë;  kimikale për shndrritjen e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; maska bukurie; 

dyll për mustaqe; kaltërsues lavanderie; ngjyrosës për flokë; kozmetikë për vetulla; 

shkumës për pastrim; shamponë për kafshë shtëpie; kozmetikë për kafshë; krema 

kozmetike; sapune dezinfektuese; torte sapuni; sapunë për djersitjen e këmbëve; detergjent 

përpos për përdorim në operimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; kollaris (niseshte) 

për lavanderi; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; ujë zhavelli; preparate për pastrim 

kimik; ujë i parfumosur; parfuma; preparate kozmetike për qëpalla; preparate kozmetike 

për kujdes ndaj lëkurës; pluhur makijazhi; ngjithës për fiksimin e flokëve të rrejshëm; 

zbutës tekstili për përdorim në lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrës; 

ujë tualeti.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 

kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 
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makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra zbukuruese; karfica për 

kravata; vepra arti nga metalet e çmuara; unaza për çelësa (xhingla apo medalione); 

medalje; monedha; distinktiva nga metalet e çmuara; zbukurime për këpucë dhe kapela nga 

metalet e çmuara; pulla mansheta; zingjirë për ora; këllëfë për orë; fije nga metalet e 

çmuara (artikuj argjendarie); kuti për artikuj argjendarie; ornamente (artikuj argjendarie); 

artikuj argjendarie nga qelibari i verdhë; karfica (artikuj argjendarie); dhe hajmali (artikuj 

argjendarie); unaza (jartikuj argjendarie); zbukurime nga qelibari i zi; byzylykë (artikuj 

argjendarie); karficë zbukurimi (artikuj argjendarie); zingjirë (artikuj argjendarie); kuti nga 

metalet e çmuara; qafore (artikuj argjendarie); karficë për kravatë; kristale për ora dore, 

xhama për ora; orëmatës (ora); ora me zile; diamante; stringël (artikuj argjendarie); xhingla 

(artikuj argjendarie); artikuj argjendarie nga guri i çmuar artificial; këllëfe për ora; fildish 

(artikuj argjendarie); medalione (artikuj argjendarie); vathë; rruza (artikuj argjendarieI; 

rripa për ora dore; ora tavoline; ora muri”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 
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librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë dhe gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe parasolë; bastun për ecje; kamzhikë, mallra për shalëbërës dhe saraç; kularë, 

rrip lidhës dhe rroba për kafshë; çanta; çanta për bjeshkatar dhe kampist si dhe çanta plazhi; 

çanta për sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella dhe parasolë; shkopinjë 

bjeshkatarësh; kuleta; çanta dore; takëme për udhëtim dhe këllëfe për çelsa (artikuj lëkure); 

valixhe për dokumenta; çanta për veshje për udhëtim; kuti kapelash nga lëkura; thes lëvizës 

për bartjen e foshnjeve; çanta me rrota për pazar; kuti nga lëkura dhe kartoni i mbështjellë 

me lëkurë; kuti nga fibrat e vullkanizuar; kuleta xhepi; çanta dokumentash; çanta shkolle 

dhe çanta nga lëkura apo kartoni i mbështjellë me lëkurë; çanta shkolle; çanta kozmetike 

(jot ë përshtatura); rripa lëkure; lidhëse lëkure, litare lëkure; këllëfe për ombrella; lecka 

shale për kuaj; çanta shpine, çanta me rripa për shpinë; çantë e vogël shpine; dosje për nota 

muzikore; lak; çanta (zarfa, çanta dore) nga lëkura, për paketim; gërsheta lëkure, fije 

lëkure; dorezë për valixhe; dorezë për bastun për ecje dhe ombrella; batanije për kuaj; 

mbulesa mobiljes nga lëkura; shtresa për shala kuajsh; unaza për ombrella; veshoke (pajime 

të kalit); pjesë për pajime të kalit; ulëse të bastunëve për ecje; rripa për supe (rripa), nga 

lëkura; çanta për vegla pune (të zbrazëta); çanta dore me rrjetë zingjirësh; gojëz; fre (pajime 

të kalit); govatë për kokë; dërrasë lëkure; shirita nga lëkura; bagazh udhëtimi; çanta për 

pazar; rripa për pajisje ushtarake; shirita për pajisje kali, rripa për pajime të kuajve; rripa 

nga lëkura (takëme kuajsh); rripa për patina; imitim lëkure; copëza lëkure për mobilje; rripa 
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lëkure; qytë (pjesë të gëzofave); lëkurë e regjur; fishkëlluese; mbulesa të lëkurës (gëzof me 

qime); lëkura yzengji; pjesë goma për yzengji; gojëza për kafshë (pajime për kuaj); 

kapistër; valixhe; lëkurë djalli (imitim lëkure); gëzof me qime; lëkurë antilope, përpos për 

qëllime pastrimi; strajcë tagjie (strajcë ushqimi); çanta rrjete për pazar; qeska nga lëkura, 

për susta; mburoja për gjunjë për kuaj; shala për kalërim; shtrënguese për shala; këllëfe për 

letra [mbajtëse shënimesh]; rripa (pajime kuajsh); valvula nga lëkura”.    

20   Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; kuti jo nga metali, për ruajtje apo transportim; 

kocka, bri, kocka balenash apo sedefe të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; guaca detis; 

argjile e bardhë; qelibar i verdhë; flladitëse jo-elektrike për përdorim personal; jastëk; 

unaza për perde, jo nga metali; dollape; pupitra; banka ulëse [mobilje]; tavolina; korniza 

për qëndisje; kova, jo nga metali; ndarëse [mobilje]; pushuese karrigash për kokë [mobilje]; 

kova nga druri apo plastika; arka për lodra; shtretër; tryezë me rrota [mobilje]; rafte për 

shishe; kornizë për vendosjen e brushave; shporta, jo nga metali; jastëk; dyshekë; arka me 

rafte; perde nga druri bambu; djepa; divane; rafte [mobilje]; mbështetëse për ekrane; 

kabinete indeksimi [mobilje]; mbulesa të veshjeve [magazinim]; mbulesa për rroba 

[garderobë]; pajisje për mobilje, jo nga metali; pajisje shtrati, jo nga metali; pajisje për 

dyer, jo nga metali; pajisje dritaresh, jo nga metali; karrige për kuverta; mbajtëse për lule 

[mobilje]; kukulla për rrobaqepës; tavolina; dekorime lëvizëse [dekorime]; zile ere 

[dekorime]; vepra arti, nga druri, dylli, llaçi apo plastika; mbajtëse për ombrella; kosha për 

foshnje; varëse për pallto; varëse për kapela; mbajtëse për pallto; tavolina pune; rafte 

revistash; thasë gjumi për kamping; karrige [ulëse]; kolltuk; kanape, tabelë dërrase për 

varjen e çelsave; stola; rrethore për ecje për foshnje; tapa për shishe; karrige të larta për 

foshnje; mbështetëse për perde, jo nga metariale tekstili; jastëk ajri, jo për qëllime 

mjekësore; jastëk mbështetës ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime 

mjekësore; shufra për shkaëll; qelibar i verdhë; brinjë kafshësh; shilte për kafshë shtëpie; 

shtretër për kafshë shtëpie; kolibe për kafshë shtëpie; kafshë të mbushura; kthetra (të 

kafshëve); thundra kafshësh; shtretër pa dyshekë nga druri; bambu; shporta peshkimi; 

mengene, jo nga metali; stola pune; rafte për libra; mentesha, jo nga metali; rrotëza druri 

për penjë, mëndafsh, spango; këllëfe nga druri për shishe; sponde; buste nga druri, dylli, 

llaçi apo plastika; mbajtëse për kostume; kuti për letra, jo nga metali apo muri; këmbalece 

[mobilje]; dollapë me kyç; shtresa e mbulesa, përpos çarçafë; shtretër hidrostatik, jo për 

qëllime mjekësore; rrotëza për shtretër, jo nga metali; dyshekë me susta kërcuese; divane; 

kallame [materiale për thurje]; paleta ngarkimi, jo nga metali; numra shtëpish, jo nga 

metali, të pandriçuara; kabinete për dosje; figura dylli; artikuj shportarie; kanistra [shporta]; 

paret para oxhaku, shtëpiake; mbyllëse për shishe, jo nga metali; mbyllëse, jo nga metali 

për enë; rafte për kabinete të dosjeve; kuti, jo nga metali [magazinim, transportim]; tapa; 

mbajtëse për perde; parmakë për perde; cilindra për mbështjelljen e perde; shufra për perde; 

kuti paketimi nga plastika; hapa shkallësh [shkallë], jo nga metali; kabinete për 

medikamente; statujëza nga druri, dylli, allçia apo plastika; tabela ekspozimi; piedestale për 

vazo lulesh; arka për mish, jo nga metali; grepa varëse për pallto, jo nga metali; tabela nga 

druri apo plastika; banakë [tavolina]; mobilje nga metali; mobilje për zyrë; dorëza dyersh, 

jo nga metali; grila dritarësh [streha] [mobilje]; tavolina shkrimi; mbajtëse librash 

[mobilje]; pipa për pierje; byzylykë identifikimi; urna funerali; vitrina [mobilje];   

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 
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argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 

(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 
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aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 

biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 
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për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 

të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 
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mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

40   Punë përfundimtare në prodhimin e tekstilit;punë finale në prodhimin e 

tesktilit;trajtime të lëkurës dhe gëzofit;punë finale në prodhimin e tesktilit;shërbime të 

ndarjes së ngjyrave;trajtim të substancave të rrezikshme;trajtime të materialeve 

toksike;menaxhim të mbeturinave [transformim];punët finale në prodhimin e 

tesktilit;zbardhje të tesktilit të qëndisur;ngjyrosje të këpucëve apo rrobave;skicim [punëtori 

sharrash];formësim më porosi të gëzofit;prerje të shtofit;qepje të fustanave;ngjyrosje dhe 

përpunim të lëkurës;nxierje në diell;para-zvogëlim të pëlhurave;bërje të pëlhura të jenë të 

papërshkueshme nga zjari dhe uji;përpunim të leshit;lustrim të gëzofit;lëmuarje dhe 

ngjyrosje të gëzofit;përpunim të gëzofit;modifikime të veshjeve;rrethime të skajeve të 

veshjeve;shërbime të rrobaqepjes;punë finale në përodhimin e tekstilit;prerje dhe ngjyrosje 

të pëlhurës;bërjë të tekstilit dhe gëzofit që të i rezistojnë tenjës.   
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(511) 4   Vajëra dhe yndyrëra industriale;lubrifikante;përbërje për thithjen, lagjen dhe 

lidhjen e pluhurit;karburante (përfshirë edhe lëndë djegëse për motor) dhe ndriçues;qirinjë 

dhe fitila për ndriçim;yndyra për këpucë;yndyrë për lustrimin e lëkurës.   

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

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

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

rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin apo 

riprodhimin e tingujve apo imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; kompakt disqe, DVD dhe media tjera incizuese dixhitale; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; regjistrues të të hollave, makina llogaritëse, pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike 

kompjuterike; syza anti-refleks; syza; lenta optike; zingjirë për syze; lenta kontakti; gjerdan 

për syze; masa të rrobaqepësave; gjyzlykë (optikë); xhama syzash; këllëfe për syze; korniza 

për gjyzlykë dhe syze; syza dielli; këllëfe për lenta kontakti; këpucë për mbrojtje kundër 

aksidenteve, rrezatimitt dhe zjarrit; jelekë anti-plumb; xhaketa shpëtimi; veshje dhe rroba 

për mbrojtje kundër zjarrit; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; 
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kostumë për zhytje; kartela të koduara magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve 

dhe rrezatimit; kostume mbrojtjëse për aviatorë; agjenda elektronike; aparate telefonike; ura 

peshuese; busulla drejtimi; makina kontabiliteti; helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për 

sporte; teleskopa; kronografa (aparate për incizimin e kohës); lugë matëse; matës të hapave; 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe (lëxues të memories); pasqyra (optikë); dylbi; 

tregues të temperaturës; programe të lojrave kompjuterike; reprodukues me kaseta; lexues 

të bar kodeve; fanarë sinjalizues, magjik dhe optik; xhama zmadhues (optikë); makina 

diktimi dhe faturimi; mekanizma për aparate që operojnë me monedha; peshore; bateri 

elektrike, galvanike dhe solare; programe kompjuterike (të incizuara); përkthyes elektronik 

xhepi; tranzistorë (electronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate 

ndërkomunikimi; video kaseta; karikatura të animuara; radio-telefona portativ (radio dore); 

publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatës për vezë (orë 

rëre); alarme (tingëllime) akustike; aparate lajmëruese kundër vjedhjes; alarme zjarri; 

shtresa për maus; zmadhues; përforcues; antena; kasketa kundër-vezulluese (streha kundër-

vezulluese); pranues telefoni; kufje për muzikë; makina auto-sekretarie; zbulues të 

monedhave falso; mbrojtës për dhëmbë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; 

aparate për matjen e trashësisë së gëzofit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze 

sporti; magneta; shkop tregues elektronik që emeton dritë; telefona portative; aparate 

zmadhimi (fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvula termionike (radio); 

aparata automatik muzikor që operojnë me monedha (gramafon me monedhë); peshore; 

trap jetë-shpëtues; magnetofon; shirita kokë-pastrues (incizime); videoshirita; shirita 

magnetik; aparate çmagnetizuese për shirita magnetik; barometër; shpërndarës biletash; 

makina për llogaritje; aparate për rregullimin e nxehtësisë; kamera kinematografike; 

videokamera; koka për video lojra; dekodues magnetik; qelqe të shkallëzuara; matës të 

rrotullimeve; sllajde (fotografi); projektorë të sllajdeve; dynamometër; disqe reflektuese për 

veshje, për parandalimin e aksidenteve të trafikut; shenjues të palës së kthyer të rrobave; 

dozimetër; mbulesa për priza elektrike; komplete të radiotelefonisë; skenerë (pajisje për 

procesimin e të dhënave); lente për fotografim nga afër; poça për blic (fotografi); 

fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; reprodukues të kompakt 

disqeve; shenja të ndriçuara; shenja neoni; video incizues; pajisje për matjen e elektricitetit; 

megafon; memorie kompjuteri; mikrofona; mikroprocesorë; modema; aparate për 

frymëmarrje për notim nënujor; objektiva (lente) (optikë); ozonizues; ekrane projektuese; 

ndërprerës elektrik; fishkëllues qeni; susta shtypëse për zile; radio; audio pranues dhe video 

pranues; mbështetëse për kyçe të dorës për përdorim me kompjuterë; shkallë ngritëse 

(kandar); aparate televizive; gramafonë; procesorë të fjalëve; video telefona; çanta bartëse 

për kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), 

lexues elektronik të librave, dhe pajisje elektronike dixhitale; syze të mençura; ora të 

mençura; tela magnetik; aparate galvanizuese; elektroda saldimi; aparate radiologjike për 

qëllime industrial; stereo pajisje personale”.   

16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 
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shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 

dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

20   Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; kuti jo nga metali, për ruajtje apo transportim; 

kocka, bri, kocka balenash apo sedefe të papërpunuara apo gjysëm-përpunuara; guaca detis; 

argjile e bardhë; qelibar i verdhë; flladitëse jo-elektrike për përdorim personal; jastëk; 

unaza për perde, jo nga metali; dollape; pupitra; banka ulëse [mobilje]; tavolina; korniza 

për qëndisje; kova, jo nga metali; ndarëse [mobilje]; pushuese karrigash për kokë [mobilje]; 

kova nga druri apo plastika; arka për lodra; shtretër; tryezë me rrota [mobilje]; rafte për 

shishe; kornizë për vendosjen e brushave; shporta, jo nga metali; jastëk; dyshekë; arka me 

rafte; perde nga druri bambu; djepa; divane; rafte [mobilje]; mbështetëse për ekrane; 

kabinete indeksimi [mobilje]; mbulesa të veshjeve [magazinim]; mbulesa për rroba 

[garderobë]; pajisje për mobilje, jo nga metali; pajisje shtrati, jo nga metali; pajisje për 

dyer, jo nga metali; pajisje dritaresh, jo nga metali; karrige për kuverta; mbajtëse për lule 
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[mobilje]; kukulla për rrobaqepës; tavolina; dekorime lëvizëse [dekorime]; zile ere 

[dekorime]; vepra arti, nga druri, dylli, llaçi apo plastika; mbajtëse për ombrella; kosha për 

foshnje; varëse për pallto; varëse për kapela; mbajtëse për pallto; tavolina pune; rafte 

revistash; thasë gjumi për kamping; karrige [ulëse]; kolltuk; kanape, tabelë dërrase për 

varjen e çelsave; stola; rrethore për ecje për foshnje; tapa për shishe; karrige të larta për 

foshnje; mbështetëse për perde, jo nga metariale tekstili; jastëk ajri, jo për qëllime 

mjekësore; jastëk mbështetës ajri, jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo për qëllime 

mjekësore; shufra për shkaëll; qelibar i verdhë; brinjë kafshësh; shilte për kafshë shtëpie; 

shtretër për kafshë shtëpie; kolibe për kafshë shtëpie; kafshë të mbushura; kthetra (të 

kafshëve); thundra kafshësh; shtretër pa dyshekë nga druri; bambu; shporta peshkimi; 

mengene, jo nga metali; stola pune; rafte për libra; mentesha, jo nga metali; rrotëza druri 

për penjë, mëndafsh, spango; këllëfe nga druri për shishe; sponde; buste nga druri, dylli, 

llaçi apo plastika; mbajtëse për kostume; kuti për letra, jo nga metali apo muri; këmbalece 

[mobilje]; dollapë me kyç; shtresa e mbulesa, përpos çarçafë; shtretër hidrostatik, jo për 

qëllime mjekësore; rrotëza për shtretër, jo nga metali; dyshekë me susta kërcuese; divane; 

kallame [materiale për thurje]; paleta ngarkimi, jo nga metali; numra shtëpish, jo nga 

metali, të pandriçuara; kabinete për dosje; figura dylli; artikuj shportarie; kanistra [shporta]; 

paret para oxhaku, shtëpiake; mbyllëse për shishe, jo nga metali; mbyllëse, jo nga metali 

për enë; rafte për kabinete të dosjeve; kuti, jo nga metali [magazinim, transportim]; tapa; 

mbajtëse për perde; parmakë për perde; cilindra për mbështjelljen e perde; shufra për perde; 

kuti paketimi nga plastika; hapa shkallësh [shkallë], jo nga metali; kabinete për 

medikamente; statujëza nga druri, dylli, allçia apo plastika; tabela ekspozimi; piedestale për 

vazo lulesh; arka për mish, jo nga metali; grepa varëse për pallto, jo nga metali; tabela nga 

druri apo plastika; banakë [tavolina]; mobilje nga metali; mobilje për zyrë; dorëza dyersh, 

jo nga metali; grila dritarësh [streha] [mobilje]; tavolina shkrimi; mbajtëse librash 

[mobilje]; pipa për pierje; byzylykë identifikimi; urna funerali; vitrina [mobilje];   

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë; krehër dhe sfungjerë; brusha përvec brushave për pikturim; 

material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; xham i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar përveq xhamave që përdoren në ndërtimtari; artikuj nga qelqi, porcelani dhe 

argjila; hapës për shishe; takëme për vajra; përzirës pë kokteje; fikës të qirinjëve; pajisje për 

largimin e makijazhit  (jo-elektrike); tas për sheqer; tabaka për qëllime shtëpiake; vaska për 

foshnje (portative); lecka për pastrimin e dyshmeve; kristale [artikuj nga qelqi]; mbushës 

me qaj; kuti për shqerka, kuti për karamele; shishe; brusha për rrojë; brusha për makijazh; 

artikuj qeramike; ibrik për kafe, jo-elektrik; ngrohës për shishe ushqyese, jo-elektrike; lugë 

këpucësh; qirimbajtëse; degustues të verërave (sifone), pipeta (degustues të verërave); 

shtypëse për miza; vazë për zbukurim të tryezës; shporta, për përdorim shtëpiak; sita; ftohës 

(kovë për akull); shtypëse për kravata; këllëfe për krehër;  mbulësa të tavolinave për 

hekurosje (formësuar); dorashka për kopsht; dorëza për qëllime shtëpiake; dorëza për 

lustrim; barela për këpucë (tezga); enër për futje të parave të kursyera, jo nga metali; kuti 

për sapune; damixhanë; kafaze për zogj; kuti të pajisura me kozmetikë; vepra arti, nga 

porcelani, terra-kota apo xhami; mbajtëse të rrëmojcave; rrahës të tepihut (instrumente të 

dorës); shporta për bukë; pëlhura dhe lecka për pastrim; ibrik për piper; kapëse për rroba 

dhe rafte për tharje të rrobave të lara; pjata tavoline; fshirëse pluhuri me pupla; mbajtëse të 

brushave për rrojë; mbajtëse për shpuza; mbajtëse për letër tualeti; presa për pantollona; 

spërkatës parfumi dh vaporizues; rende; tabakave për trosha; slita jo nga letra, dhe përpos 

pëlhurave për tryezë; këmbje (pajisje tryeze); zbathëse për çizme; kripore; rafte për rroba 
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(për tharje); shërbime të kafesë dhe çajit; unaza për peceta; dërrasa për pastrim dhe tavolina 

për hekurosje; dërrasa për bukë; dërrasa për prerje; filxhana; ibrik për çaj; vazo për lule; 

enë tualeti; takëme tryezash (përpos thikave, pirunave dhe lugëve); gota (vazo); takëm 

tryeze për vajra; enë që mbajnë nxehtësinë për ushqime dhe pije; brusha për dhëmbë; 

brusha elektrike për dhëmbë; pe për të pastruar dhëmbët; shtypëse frutash, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mbërthyese të kopsave; lesh xhami për pastrim; shpërndarës të 

aerosoleve, jo për qëllime mjekësore; sifone për ujë të gazuar; shishe të izoluara, shishe me 

vakum; pipëza për kova të ujitjes, gryka për kova të ujitjes; mbeturina pambuku për 

pastrim; shtypëse për hudhra (enë kuzhine); llampa qelqi (priza), shishka qelqi (enë); unaza 

për shpezë; tabakë e mbeturinave për kafshë shtëpiake; kafazë për kafshë shtëpiake; qime 

kafshësh (furça); lëkurë dreri për pastrim; koritë ushqyese; kova, mbulesa për enë; vaska 

për zogj; kanaçe për gjellra; komplete me tenxhere; rrahës, jo-elektrik; enë për pije; shishe 

nga kungull uji; kavanoz qelqi (damixhanë); çatna izotermike; kashtore; termus qelqi (enë); 

pipëza për zorrë për ujitje; pufka pudre; shishe për ftohje; buste nga porcelani, terra-kota 

apo xhami; brusha tualeti; tigan i thellë; tenxhere; kapake për tenxhere; kuti nga qelqi; 

mulli kafeje, që operohen me dorë; kuti nga metali, për shpërndarjen e peshqirëse të letrës; 

kavanoz për biskota dhe kuti për drekë; akuarium për hapësira të mbyllura; kuti çaji; kazan; 

mbulesa për enë gjalpë enë për djath; unaza për qirnjë; ibrik; mbajtëse rrotulluese për erëza; 

lugë për yndyrosje, për përdorim në kuzhinë; tenxhere nga argjila; brusha për pastrim e 

enërve; brusha elktrike (përpos pjesëve për makina); kurtha për minjë; qeramika për 

qëllime shtëpiake; krikëll birre; shporta të pajisura pikniku (duke përshirë edhe enë); 

mbyllëse për kapake të tenxhereve; enë për zierje,· jo-elektrike; kallëp për gatim; tenxhere 

ngjitës; vaska për banjo; gota për fruta; nxjerrëse tapash; prerës të ëmbëlsirave; enë 

kozmetike; sitës (enë shtëpiake); spango me fije qelqi, jo për përdorim me tekstik; xhama 

për dritare të automjete (produkte të gjysëm-përpunuara); artikuj qelqi të ngjyrosura; gota 

nga letra apo plastica; kupa; shporta mbeturinash; kapakë për vazo lulesh, jo nga letra; lugë 

për përzierje (enë kuzhine); mbështetëse thikash për tavolinë; vazob (legen); damixhanë; 

aparate për largimin e pluhurit, jo-elektrike; aparate deodorantësh për përdorim personal; 

shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; hinka; 

aparate për lustrim me dyll, jo-elektrike; pajisje për lustrim me dyll, jo-elektrike, për 

këpucë; vazo për sallata; fshesa; shtupë dyshemesh; fshirëse për tepiha; rrahëse tepihash 

[instrumente të dorës]; brusha për pastrimin e vaskave dhe rezervuareve; xham i emaluar, jo 

për ndërtim; lopatëza (enë kuzhine); takëme për erëza; statuja dhe statujëza nga porcelani, 

terra-kota apo xhami; jastëk për pastrim, jastëk për fërkim; filtra për kafe, jo-elektrik; 

kullues për qëllime shtëpiake; mbajtëse për lule (aranzhim të luleve); termusa; enë për 

tiganosje të thellë, jo-elektrike; tiganë për fërgim; brusha për gërryerje; legen (enë); 

absorbues tymi për qëllime shtëpiake; lëkurë kamoshi për pastrim; shtambë; kova për akull; 

kallëpe për kubëza akulli; kupë për vezë; enë për sapune; enë për perime; tabela shënjuese 

nga porcelani apo xhami; komplete për liker; kabarete (tabaka); fshirëse pluhuri për mobile; 

thasë zbukurues për pastiçeri (thasë ëmbëlsirash); enë për gjalpë; tenxhere për zierje; 

kallëpe (enë kuzhine); mozaikë nga xhami, jo për ndërtim; kuti ftohëse portative, jo-

elektrike; autoklava (tenxhere për zierje me shtypje), jo-elektrike; tenxhere dhome; luhare 

(takëme tryeze); kruajtëse dhëmbësh; shandane (mbajtëse qirinjësh); okllai (shtëpiake); 

djegës parfumi; gryka; mbajtëse të hekurit për hekurosje; mbajtëse për lule (aranzhim i 

luleve); pjata; kuti pudre; kruese; kurtha për minjë; enë për përdorim shtëpiak (përpos me 

metale të çmuara); kova për ujitje; spërkatës; pajisje spërkatëse, pajisje ujitëse; prerëse të 
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biskotave; servime (enë); tasa për supër; enë jo nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve të 

akullta; shosha (enë shtëpiake); jastek gërryrës për qëllime kuzhine; shtrënguese xhami, 

tapë xhami; kupa për pije; kova të bëra nga materiali i thurur; tel për shtrirjen e rrobave; 

terrariume për hapësira të mbyllura (kultivim të bimëve); mbajtëse të pecetave; bluese 

shtëpiake, makina përzierëse për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; urna; shkopinj të hollë për 

të ngrënë me ta; vazo; xham i pluhurzuar për zbukurim”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 

cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

25   Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje për motorista dhe biciklista; përparëse, jo 

nga letra; shirita kokë (veshje); rroba banjo; kostume për larje, kostume për notim; kapela 

për larje dhe sandale; boa (qafore gëzofi); mbrojtëse të jakave; çizme për sport dhe këpucë 

plazhi; bluzë me kapuç (veshje); shalla; rripa (veshje); rripa për para (veshje); kostume për 

skijim në ujë; kravata; korse (veshje të brendshme); brez për veshje; shall leshi; shalla; 

kasketa (mbulesa për kokë); dorashka (veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; rripa; 

shall për supe; çorapë të brendshme; çorapë; shami koke (shall); gëzofa (veshje); pizhama; 

shuall për këpucë; taka; brekë për foshnje [veshje të brendshme]; vello (veshje); llastik 

çorapësh; pajë e femijës së posalindur (veshje); xhaketë sportive; jaka (veshje); dorëza; 

vëshore (veshje); shualle të brendshme; mansheta, byzylykë (veshje); mburoja fustanash; 

rroba plazhi; robdëshambër; xhepa të veshjeve; mbajtëse llastiku për çorapë; mbajtëse 

llastiku për çorapë të brendshme; zhupon; triko të ngushta të poshtme; përparëse (veshje); 

kostume për maskenball; uniforma; streha kapelash; ballore; këpucë druri; llastik çorapësh; 

pallto; këpucë apo sandale të thurura; pajisje kundër rrëshqitjes për çizme dhe këpucë; 

mantil banjo; pantofla për banjo; robdishan pune, kominoshe fëmijësh; veshje e brendshme 

njëpjesëh (ndërresa të brendshme); bereta; gëzof për këmbë, jo që ngrohen me rrymë; 

çizme me lidhëse; çizme; pjesë e sipërme e çizmeve; kopsa për çizme; pjesë metali për 

këpucë; maje për këpucë; bordure për këpucë; pjesë takash për këpucë; brekë të brendshme 

(veshje), këmisha; varëse e këmishave; pjesë e përparme e këmishave; këmisha më mëngë 
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të shkurta; fanella; jelek grash (veshje e brendshme për gra); brekë; kanotierë, jelekë; 

xhaketë (veshje); jelekë për peshkim; xhaketa mbushëse (veshje); kombinime (veshje); 

këmisha të brendshme (veshje të brendshme); veshje të gatshme; jaka të ndashme; veshje 

nga lëkura; veshje nga imitimi i lëkurës; kapela për banjo; funda; astare të gatshme (pjesë të 

veshjeve); xhybe, pardesy; gabardina (veshje); këpucë për gjimnastikë; trikotazh (veshje); 

bluza; puloverë; xhempera (puloverë); livre; shall gëzofi (veshje); pjesë të sipërme për 

këpucë; gëzof me kapuç; pelerine; peliçe; pantollona; gete, gete e shkurtë; dollakë; çorapë; 

veshje të thurura (veshje); bluza; pantollona të shkurtë; veshje për gjimnastikë; veshje e 

sipërme; veshje të brendshme; sandale; veshje sari; fustana; brekë; kapela; shami koke; petk 

zyrtar; rripa për gete, rripa për pantollona; çallmë; kostume; pantofla; këpucë; këpucë 

sporti”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 
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për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 

për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

35   Reklamime;menaxhim të biznesit;administrim të biznesit;funksione të zyrës;shërbime 

ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani industriale apo 

komerciale;organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale apo 

reklamuese;shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar kartela 

shërbime për klientë;administrime të programeve të lojalitetit të klientëve;shërbime 

modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi;përpunime të teksteve 

reklamuese;rregullime të vitrinave të shitoreve;shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës;demonstrime të produkteve;promocione të 

shitjeve (për palët e treta);shitje në ankande publike;shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve;shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një biznesi 

që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global;shërbime të 

agjencive për import-eksport;shërbime të agjencive të punësimit;reklamime on-line në një 

rrjet kompjuterik;shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe shërbimeve 

për kompanitë e tjera);shpërndarje të mostrace;menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve;shërbimet e marrëdhënies me publikun;shëbrime të agjencive për informata 

tregtare;shërbime të agjencive të reklamimit;dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje;dhënie m qira të hapësirës për reklamim;shpërndarje të materialeve 

reklamuese;ndihmesë në menaxhimin e biznesnit;kërkime të dhënave në dosje 

kompjuterike (për tjerët);përpilime të infiormatave në baza të të dhënave 

kompjuterike;transkriptim;përgatitje të rubrikave publike;ndihmesë në menaxhimin tregtar 

apo industrial;menaxhim të biznesit të artistëve përformues;reklamim me postë 

direkte;përditësime të materialeve reklamuese;riprodhim të dokumenteve;studim të 

tregut;vendosje të reklamave, reklamim në hapësira të hapura;hulumtime të 

opinionit;sistematizim të informatave në baza të të dhënave kompjuterike;publikimeve të 

teksteve reklamuese;shërbime rilokimi për biznese;kontabilitet;shërbime të agjencive të 

shitjes dhe aranzhimit të shitjeve;shëbrime të shitjes me shumicë dhe pakicë me gjitha 

mënyrat”.   
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(111)  24185 

(151)  14/01/2019 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/164 

(732)  Bashkim Berisha Bregu i 

Diellit,rr.Major Mehmet Bushi,Lamella 

19,Nr.10,10000 Prishtinë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AMETHYST 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat me metale të çmueshme ose 

të veshura me ato, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret (stolit), gurët e 

çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e 

kohës); orët e dorës, orët,  byzylyk, zbukurimet i varëse, vathë, zbukurime (bizhuteri), 

zinxhirë për çelësa, kunjat (gjilpëra me koke) mbërthyese, gjilpëra mbërthyese për jakë 

xhakete, gjerdane, xhep (mbajtëse ) e orës, orë alarmi, orë muri, rripa ore, kuti ore, zinxhirë 

nga stolitë, zinxhirë orësh, koronografet për përdorim si ore, kronometrat, mbajtësit e 

cigareve (cigarlluk), kapëse (mbërthyese) i veshëve, kapëse (mbërthyese) i kravatës, stoli e 

kostumeve,  shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, unaza, 

orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për orë.   

25   Veshje, këpucë, kapela.   

43   Shërbime hoteli, shërbime moteli, shërbime të sigurimit të vendosjes;shërbime të 

vendosjes së përkohshme;shërbime të sigurimit të vendosjes në hotele dhe llojeve tjera të 

vendosjes;shërbime të sigurimit të informatave për pushim dhe planifikim lidhur me 

vendosjen;shërbime bari, shërbime të koktej pushimoreve dhe organizim dhe mbajtje të 

koktejeve dhe shërbime të klubeve të natës;shërbime kafenesh, restorantesh dhe snek 

baresh;shërbime për sigurim ushqimi dhe pijeve;shërbime të lajmërimit dhe ç’lajmërimit në 

hotele;shërbime të informatave elektronike të cilat kanë të bëjnë me hotelet;shërbime 

këshillëdhënëse dhe shërbime konsultash të cilat kanë të bëjnë me të lartpërmendurat.   

 

 

 

(111)  24163 

(151)  10/01/2019 

(181)  06/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/165 

(732)  Afrim Osmani Arberia Group ShPK 

Zona Industriale p.n.10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Fresh 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish nga shpezet  peshqit dhe  loje   ekstrakte  mishi      fruta dhe perime dhe 

perime te konzervuara te ngrira te thata  dhe te gatuara   Qumeshte  dhe produktet te 

qumshtit  vjarave dhe yndyrave .   

32   Birra, minerale dhe ujrat e gazuarë, thjeshtë dhe pije të tjera të buta(soft) me gaz 

karbonik;pije energjike , pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të 
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bërë pije.   

 

 

 

(111)  24355 

(151)  31/01/2019 

(181)  08/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/171 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 95014 

Cupertino, California, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  AIRDROP 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj 

multimediale;aparate komunikimi të rrjeteve;pajisje elektronike dixhitale që mbahen në 

dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe 

ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale;pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale;ora të mënçura (smartuaç);përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen;byzylykë të 

lidhur [instrumente matëse];lexues të librave elektronik;softuer kompjuterik;softuer 

kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneves, dhe audio e video 

pllejerëve;softuer për zhvillimin e aplikacioneve;softuer për lojëra kompjuterike;përmbajtje 

e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale;pajisje 

periferike kompjuterike;pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues;pajisje 

periferike që mund të vishen;pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil;pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues;matës të shpejtësisë;matës të 

lartësisë;aparate për matjen e distancës;aparate për incizimin e distancës;pedometër (matës 

të hapave);aparate për matjen e shtypjes;indikatorë të shtypjes;monitorë, ekrane, ekranë të 

montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues;syze të mënçura;syze 3D;syze;syze 

dielli;lenta për syze;xham optik;mallra optike;aparate dhe instrumente optike;kamera;blica 

për kamera;ekrane për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione, si dhe audio 

dhe video pllejerë dhe incizues;tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të 

disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave);aparate për 

incizimin dhe riprodukimin e tingujve;pllejerë dixhital audio dhe video si dhe 
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incizues;audio zmadhues;audio përforcues dhe pranues;audio aparate për vetura 

motorike;aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e 

zërit;kufje;dëgjuese;mikrofona;televizione;pranues dhe monitorë të televizioneve;set top 

kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog);radio;radio transmetues dhe 

pranues;sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS);aparate navigimi;pajisje kontrollimi 

nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile 

elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, 

kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit;pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të 

teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit;aparate për ruajtjen e të dhënave;çipa 

kompjuteri;bateri;mbushës të baterive;konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e 

lartpëmendura;ndërfaqe për kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;shtresa 

mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri;mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita 

lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, 

kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;shtagë për vetë-

fotografim;mbushës për cigare elektronike.”   

 

 

 

(111)  24073 

(151)  19/12/2018 

(181)  08/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/172 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 1 Water Street  

London WC2R 3LA, UK 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  NEOSTIKS 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i pa përpunuar apo i përpunuar;produkte te duhanit;zëvendësues te 

duhanit ( jo për qëllime mjekësore);te gjitha për qëllime te ngrohjes se duhanit , por jo edhe 

te ndezjes;artikuj për duhanpirës;pajisje elektronike dhe pjesë te tyre për ngrohjen e 

duhanit.   
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(111)  24045 

(151)  18/12/2018 

(181)  09/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/173 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  ERVEBO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate Vaksine   

 

 

 

(111)  24043 

(151)  18/12/2018 

(181)  09/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/174 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  EBVAKSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate Vaksine   

 

 

 

(111)  24046 

(151)  18/12/2018 

(181)  09/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/175 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  EBOVIZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate Vaksine   

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

425 

 

 

 

(111)  24120 

(151)  03/01/2019 

(181)  09/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/176 

(591)  Kaltër, zezë, portokalli, verdhë, bardhë 

(300)  201771200  12/10/2017  SI 

(732)  FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. 

Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, SI 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shurup të frutave te shtuar, çaji, pijet me bazë çaji; 

pije me bazë çokollate; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; 

mielli dhe përgatitjet e bëra nga drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt; mjalta, 

melasë për ushqim, shurupet; tharmi;  pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat) dhe erëzat; akulli për freskim; budingët; pijet me bazë soje; çokollata dhe 

produktet e me bazë çokollate; kafe e ftohtë; desertët e ftohtë.   

32   Pije frutash; lëngje frutash; nektar frutash; pije jo alkoolike; shurupet dhe preparatet e 

tjera për bërjen e pijeve jo alkoolike; ujërat e tryezës; uji i pijes;  uji i  gazuar; uji i burimit; 

uji mineral; uji i gazuar; limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat 

apo ekstraktet e frutave; birrat; përzierjet e birrës dhe pijeve jo alkoolike; pijet e frutave 

dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht te shtuar, produkte te qumështit ose desertët me baze 

qumështi;  pijet e perimeve (lëngjet); pijet jo-alkoolike të bëra me perime  ose qe 

përmbajnë perime te shtuara; pijet te gazuara jo alkoolike   

39   Transporti;paketimi i mallrave;magazinimi dhe deponimi i mallrave;shërbimet në 

lidhje me mbushjen dhe paketimin e pijeve, birrave të të gjitha llojeve, pijeve jo-alkoolike, 

ujit mineral, ujit të pijshëm, ujit të tryezës, pijeve freskuese, lëngjeve, përzierjes se birrave 

dhe lëngjeve, pijeve alkoolike;aranzhimet e udhëtimit;dhënia me qira e automjeteve.   

 

 

 

(111)  24172 

(151)  10/01/2019 

(181)  09/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/177 

(591)  E Kuqe, e Zezë dhe Kaltër 

(732)  “FE-PLAST”  Sh.p.k.. Prizeren, 

Lubishtë, KS 

(740)  Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting" 

(540)   

 
 

     



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

426 

 

Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12, 

10000, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 6   Dritare prej metali; dritare alumini; grilë për dritare; pajisje prej metali për dritare; 

stopues-dritaresh prej metali; qepena prej metali, përkatësisht qepena për dritare; korniza të 

dritareve prej metali; korniza të dritareve prej alumini; bulona dritaresh me kanata; shina 

prej metali për dyer rrëshqitese; rrjeta për insekte prej metali; doreza prej metali, 

përkatësisht doreza për dyer dhe doreza për dritare; grila prej metali, përkatësisht grila për 

dritare; dyer metalike; dorezat e dyerve prej metali; shufra për shul prej metali; korniza për 

dyer prej metali   

19   Dritare, jo prej metali; qelq për dritare (përveç qelqit për dritare të automjeteve); 

qepena, jo prej metali, domethënë qepena për dritare; dritare me kanata, jo prej metali; qelq 

për dritare, për ndërtim; rrjeta të insekteve, jo prej metali; qelq për izolim [ndërtim]; dyer, 

jo prej metali, përkatësisht dyer druri, qelq për dyer; korniza për dyer, jo prej metali.   

37   Ndërtimin e ndërtesave;instalimin, pastrimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e qelqit, 

dritareve dhe dyerve;mbylljen e ndërtesave;informacion për ndërtimin e 

ndërtesave;izolimin e ndërtimit.   

 

 

(111)  24173 

(151)  10/01/2019 

(181)  09/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/178 

(591)  Zezë e Kuqe dhe Verdhë 

(732)  “FE-PLAST”  Sh.p.k.. Prizeren, 

Lubishtë, KS 

(740)  Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting" 

Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12, 

10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Dritare prej metali; dritare alumini; grilë për dritare; pajisje prej metali për dritare; 

stopues-dritaresh prej metali; qepena prej metali, përkatësisht qepena për dritare; korniza të 

dritareve prej metali; korniza të dritareve prej alumini; bulona dritaresh me kanata; shina 

prej metali për dyer rrëshqitese; rrjeta për insekte prej metali; doreza prej metali, 

përkatësisht doreza për dyer dhe doreza për dritare; grila prej metali, përkatësisht grila për 

dritare; dyer metalike; dorezat e dyerve prej metali; shufra për shul prej metali; korniza për 

dyer prej metali.   

19   Dritare, jo prej metali; qelq për dritare (përveç qelqit për dritare të automjeteve); 

qepena, jo prej metali, domethënë qepena për dritare; dritare me kanata, jo prej metali; qelq 

për dritare, për ndërtim; rrjeta të insekteve, jo prej metali; qelq për izolim [ndërtim]; dyer, 

jo prej metali, përkatësisht dyer druri, qelq për dyer; korniza për dyer, jo prej metali.   

37   Ndërtimin e ndërtesave; instalimin, pastrimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e qelqit, 

dritareve dhe dyerve; mbylljen e ndërtesave; informacion për ndërtimin e ndërtesave; 

izolimin e ndërtimit.   
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(111)  24054 

(151)  19/12/2018 

(181)  09/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/179 

(591)  Ngjyrë e bardhë, Zezë. 

(732)  “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

 
 

(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.   

 

 

 

(111)  24240 

(151)  23/01/2019 

(181)  12/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/182 

(300)  BAZ1720604A  05/12/2017  BA 

(732)  DITA 1977 INDUSTRIJA 

DETERDŽENATA d.o.o.   Tuzla 

Husinskih rudara bb, BA 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  DEON 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjent   
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(111)  24071 

(151)  19/12/2018 

(181)  13/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/185 

(732)  Chr. Hansen A/S Bøge Allé 10-12 

DK-2970 Hørsholm, DK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GR-1 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Lactobacillus si përdorues përbërës në produktet farmaceutike dhe shtesat 

ushqimore; produktet farmaceutike, përkatësisht, probiotikët për rikthimin e shëndetit 

urogjenital, trajtimin e infeksioneve urogjenitale dhe mirëmbajtja e florës së shëndetshme 

urogjenitale; preparatet  medicionale për rikthimin e shëndetit urogjenital, trajtimi i 

infeksioneve urogjenitale dhe mirëmbajtja e florës së shëndetshme urogjenitale.   

 

 

 

(111)  24072 

(151)  19/12/2018 

(181)  13/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/186 

(732)  Chr. Hansen A/S Bøge Allé 10-12 

DK-2970 Hørsholm, DK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  RC-14 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Lactobacillus për përdorim si pjesë përbërëse e shtesave dietike dhe farmaceutike; 

farmaceutikët, përkatësisht, probiotikët për rikthimin e shëndetit urogjenital, trajtimin e 

infeksioneve urogjenitale dhe mirëmbajtja e florës së shëndetshme urogjenitale; preparatet  

medicionale për rikthimin e shëndetit urogjenital, trajtimi i infeksioneve urogjenitale dhe 

mirëmbajtja e florës së shëndetshme urogjenitale   

 

 

 

(111)  24088 

(151)  26/12/2018 

(181)  14/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/188 

(732)  MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. 

Meizu Technology Building, Technology & 

Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

(540)  mblue 
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5 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 9   Aparatura për përpunim të dhënash; aplikacione softuer për telefona inteligjentë, 

të shkarkueshëm; Kompjutera tablet; Syze inteligjente; Ora inteligjente; Peshore; Telefona 

inteligjentë; takëme që nuk mbahen në dorë për telefona; Rrugëzuesa rrjeti (rutera); Kapakë 

për telefona inteligjentë; cipa mbrojtëse të përshtatura për telefona inteligjentë; Televizorë; 

Kufje; Kamera inçizimi video; Regjistruesa video makine; Dekodera për aparatura 

televizive; pajisje që mbahen në kokë duke ofruar realitet virtual për përdoruesin; Bokse 

altoparlanti; Aparate fotografike [fotografi]; Shkopinj për selfi [monopode që mbahen në 

dorë]; Aparatura për analizim ajri; Ora inteligjente që bashkëveprojnë me telefona 

inteligjentë  [instrumenta matës]; Kabllo USB-je; Përshtatësa elektrikë; Priza, spina dhe 

kontakte të tjerë [lidhje elektrike]; Ngarkuesa të transportueshëm që ngarkohen në 

adavancë për të ringarkuar pajisje të tjera elektronike (bateri ringarkimi); Bateri, elektrike; 

Ngarkuesa për bateri elektrike .   

35   Publicitet;Prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakicë;Organizim ekspozitash për qëllime komerciale dhe publiciteti;Ofrim informacion 

biznesi nëpërmjet faqeve web;Administrim komercial të licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve për të tjerët;Promovim shitjesh për të tjerët;Ofrim të një tregu në linjë për 

blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve;Shërbime të agjensisë të import-

eksportit;Sistemim informacioni në baza të dhënash kompjuterike;Përditësim dhe 

mirëmbajtje të të dhënave në baza të dhënash kompjuterike.   

 

 

(111)  24294 

(151)  28/01/2019 

(181)  14/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/189 

(732)  Stradivarius España, S.A.,  Polígono 

Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n, Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letra dhe karton; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; 

materiale dhe pajisje për zyrë, përpos mobiljeve; ngjitës për qëllime të zyrës apo shtëpiake; 

materiale për piktorë dhe vizatim; brusha për pikturim; materiale për instruksione dhe 

mësimdhënie; fleta plastike, shtresa dhe thasë për mbështjellje dhe paketim; shtypës për 

printer, gravura; kuti të bëra nga kartoni apo letra; kallëpe për qepje; facoleta nga letra për 

heqjen e makijazhit; këllëfe për klishe; etiketa, jo nga tekstili; shtresa tavoline nga letra; 

peceta nga letra; shami nga letra; këllëfe për lapsa; mbajtës për libra të çeqeve; këllëfe për 

shkrim (takëme); fleta ngjyrosëse për makina për riprodhimin e dokumenteve; thasë (zarfa, 

çanta) nga letra apo plastika, për paketim; shkumës për rrobaqepës; peshqirë fytyre nga 

letra; kuti kapelash nga kartoni; leckë dhe letër kopjuese; materiale për lidhjen e librave; 

kanavacë për pikturim; peshqirë nga letra; albume; almanakë; pajisje për etiketim me dorë; 

lidhës të fletave të pa ngjitura; materiale dhe instrumente për shkrim; transferime (ngjitje të 
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dizajneve); kalendarë; postera; skedarë për letra; katalogje; kromolitografi; takëme për 

vizatim; gazeta; botime periodike; revista (periodike); libra; litografi; letër për mbështjellje; 

letër tualeti; peshë për të mbajtur letrat; mushama për gota birre; shënjues të faqeve të 

librave; mbajtëse të rendit të librave; bojë shkrimi; shishe të bojës së shkrimi; përparëse nga 

letra; materiale për vizatim; shtyp grafik; pajisje për shkollë (artikuj shkrimi); pllaka 

shkrimi; libra me vizatime komike; tabaka për klasifikimin dhe numërimin e parave; 

dizajne të qëndisjes (mostra); thasë për mbeturina të bëra nga letra apo plastika; harta 

gjeografike; globe tokësore; njomës (pajisje zyrë); plastika për modelim; plan projekte, 

plane; klishe (artikuj shkrimi); afishe nga letra apo kartoni; kartela, skica; shkronja çeliku 

dhe lapsa çeliku; ngjyra uji (pikturim); shpërndarës të shiritit ngjithës; gajtan dhe shirit 

ngjithës për qëllime të zyrës apo shtëpisë; afishe ngjitëse (artikuj shkrimi); shirita për puro; 

dosje (pajisje të zyrës); argjilë modelimi; tavolina llogaritëse, tavolina aritmetike; astar të 

sirtarëve nga letra (të parfumosur ose jo); modele për arkitektë; atllase; flamura (nga letra); 

kupona; shtroja (artikuj shkrimi); toptha për lapsa me majë topi; thasë për gatim me 

mikrovalë; fshirëse për tabelë shkrimi; fshirëse gome; produkte fshirëse; mbështjellës dhe 

paketues të shisheve të bëra nga kartoni apo letra; këmbalec për piktorë; libra me këngë; 

lapsa me qymyr druri; letër për shkrim; tabela reklamash nga letra apo kartoni; broshura; 

shkop boje; dyll modelimi, jo për qëllime dentare; dyll për mbyllje; gjilpëra për vizatim, 

pineska; kordele dhe fjongo letre; shirite shënjuese për printerë kompjuteri; shirita për 

makina shkrimi; dërrasë me mbërthesë për letra; kabinete për artikuj shkrimi (pajisje të 

zyrës); kompasa për vizatim; shtrënguese letrash; thika për letra (prerëse); folldera (artikuj 

shkrimi); libra për shkrim apo vizatim; vizatime (pikturea) me kornizë apo pa kornizë; 

qoshk për gishta (pajisje zyre); aparate dhe makina për lidhjen e librave (pajisje të zyrës); 

leckë me gomë për përdorim me artikuj shkrimi; vizore me shesh ngjyre; mburoja 

(mbyllëse letrash); kartolina përshëndetëse; letër filtër; mbulesa (artikuj shkrimi), 

mbështjellëse (artikuj shkrimi); mbajtëse fotografish; shirita elastik për zyra; presa kapëse 

(pajisje zyre); kapëse letrash; fletë letrash (artikuj shkrimi); mprehëse lapsash; mbajtëse 

lapsash; letër e ndritshme; paleta për piktorë; letër argjendi; letër me dyll; pastë për 

modelim; shpuese për zyre; brusha për piktorë; rulo për ngjyrosjen e shtëpisë; kartolina 

postare; publikime të shtypura; rruaza, tespihe; letërthithëse; zarfa (artikuj shkrimi)”.    

24   Tekstil dhe zëvëndësues tekstili; çarçafë shtëpije; perde nga tekstili apo plastika; 

shtroja krevati dhe mbulesa tavoline; çarçafë për banjo (përpos rrobave); facoleta nga 

tesktili për heqjen e makijazhit; etiketa (lecka); astarë (tekstil); varëse muri nga tekstili; 

peceta nga tekstili; dorashka për banjo; perde; peshqira tekstili; sixhade udhërtimi (mbulëse 

për prehër); perde rrjete; mbajtëse perdesh nga materialet e tekstilit; banderola dhe flamura 

(jo nga letra); pupla (mbulesa puplash); mbulesa të gjera për mobilje; mbulesa për jastëk; 

mbulesa për dyshekë; këllëfe për jastëk; rrjeta kundër mickojave; pëlhura për gota; pëlhura 

për biliardo; pëlhura për tavolina (jo nga letra); pëlhura me gjurmë për qëndisje; peshqirë 

fytyre nga tekstili; thasë gjumi (çarçafë); materiale pambuku; mbulesë (pëlhurë thesi); 

brokadë; materiale astari për këpucë; materiale për këpucë; mbulesa (shtroja shtrati); 

batanije shtrati; batanije për kafshë shtëpije; thurimë (pëlhurë); pëlhurë e stampuar 

(pëlhurë); pëlhurë leshi (pëlhurë); këllëf dysheku (mbulesa dysheku); perde për banjo nga 

tekstili apo plastika; tyl (fpëlhurë); tyl i rrudhur; shtroja krevati; damask; material elastik i 

thurur; mushama (për përdorim si mbulesë tavoline); pëlhurë e gumëzuar, përpos për 

artikuj shkrimi; pëlhurë xunkthi; pëlhurë kadife; shajak; stof leshi i butë (pëlhurë); mbulesa 

të përshtatura për kapak tualeti (pëlhurë); fasha (pëlhura); triko (pëlhurë); pëlhurë leshi, 
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cohë leshi; pëlhurë për veshje të brendshme; pëlhurë çarçafi; tepiha para dere nga tekstili; 

peceta; mbulesa printimi nga tekstili; marabuts (pëlhurë); pëlhurë tapicerie; pëlhura nga 

imitimi i lëkurës së kafshëve; pëlhurë e thurur; pëlhurë djathi; pëlhurë për rami; mëndafsh 

artificial; mëndafsh (pëlhurë); tafta (pëlhurë); pëlhurë nga fijet e xhamit për përdorim në 

tekstil; pëlhurë ngjitëse për zbatim me nxehtësi; çarçafë të zbukuruar; kadife; tyl”.    

26   Lidhëse dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; kopsa, mbërthesa dhe vrima, karfice dhe 

gjilperëza; lule artificiale; zbukuriime për flokë; flokë artificiale; xhingla (zbukuriime për 

veshje); jastëk për gjilpëra; zbukurime për këpucë dhe kapela (jo nga metalet e çmuara); 

kinkaleri, përpos penjëve; shirita për flokë; shirita identifikues për mëngë; kapistalle për 

udhëzimin e fëmijëve; karfica zbukuruese (aksesorë për veshje); kuti për qepje; tokëza për 

rripa; lidhëse për këpucë; kurora më lulë artificiale; simbolë zbukurese novative (kpsa); 

këllëfa për qepje; fjongo për flokë; këllëfe për gjilpëra; tokëz shtrënguese (aksesorë për 

veshje); tokëz shtrënguese për këpucë; jastëk të supeve për veshje; kapëse për flokë; 

distinktiva për veshje; fletë metali nga bronzi (copëza zbukurimi për veshje); numra ose 

shkronja për shënjimin e pëlhurave; gjilpëryer; kapëse (anësore për flokë); pasmenteri 

(zbukurime më theka dhe xhufka); pupla zogësh (aksesorë për veshje); xhufka (topa leshi); 

zingjir rrobash; numra garuesish; arna që ngjiten më nxehtësi për zbukurime të artikujve të 

tesktili (kinkaleri); mbërthyese për tepiha; mbërthyese për kopsa; pupla të strucit (aksesorë 

për veshje); shtrënguese për korse, lapa të balenave për korse; fjongo të shpërblimeve; 

gajtan për rrethim, për veshje; xhufka (kinkalero); shirita zgjerues për mbajtjen e mëngëve; 

zbukurime për flokë; rrjeta për flokë; filik për këpucë; kufiez me fije (pasementeri); lulka 

(qëndisje); kapëse pantollonash për çiklistë; mbërthyese për veshje; mbërthyese dhe stivë 

për shirite shtrënguese; fjongo elastike; shirita për drejtuese të perdeve; spango për veshje; 

mbështetëse për jaka; të kthyera artificiale rë rrobave; girlanda (qëndisje zbukuruese); 

theka; frute artificialë; gërsheta; kapela për ngjyrosjen e flokëve; kurora artificiale; kallëpe 

për arnim; copëza zbukurese për veshje; flokë me gërsheta; paruka; qëndisje zbukurse nga 

argjendi; skaje për veshje; rozeta (kinkaleri); dryna rrëshqitës për çanta; mbërthyese për 

veshje; shtrënguese për aski; dantella për funda; gërsheta të flokëve; parukë e vogël; 

mbërthyese për këpucë”.    

28   Lojra, lodra dhe artikuj loje; aparate për video lojra; artikuj për gjimnastikë dhe sport; 

zbukurime për bredh; takëme për peshkim; shkopa për peshkim; maska teatrike dhe lodra; 

shtëpi kukullash; parzmore për bjeshkatar; risi për festa, vallëzime (novelties for parties, 

dances (suvenire për festa); dorashka për lojra; dorashka për bejsboll; dorashka për boks; 

dorashka për skermë; dorashka për golf; marioneta; aparate për trajnim (ndërtim) të trupit; 

bredha nga materiali sintetik; qeska me topa për lojë; mbrojtëse për bërryla dhe gjunjë 

(artikuj sporti); balonë me vela; rraketake [artikuj lodrash]; kaleidoskop; kuaj për lëkundje; 

lojra ndërtimi; makina argëtimi, automatike dhe që operojnë me monedha; letra loje; arush 

pelushi; kukulla; veshje për kukulla; pistoleta lodër me ajër; lojë shahu; lopata për notim; 

lojë unaze; mbajtëse për bredha; orendi për gjuajtje me hark; shaka praktike [risi]; balona 

loje; topa për lojë; shishe ushqimi për kukulla; blloqe ndërtimi [lodra]; dërrasa të shkurta 

për sërf; birile [lojra]; bicikleta statike për ushtrime; çanta golfi, me ose pa rrota; krevata 

për kukulla; lojë me rruzuj; rrjeta për flutura; luhatëse; konfeti; gota për zara; figura loje me 

katrorë [lojra]; tabela të lojës me katrorë; shigjeta që hudhen me dorë për lojë; disqe përr 

sport; disqe fluturuese [tlodra]; domino; disqe kthyese [disqe] për lojë; skija; çanta të 

dizejnuara posaçërisht për skija dhe dërrasa sërfi; tabela futbolli; gjimnastika (pajime për 

to); lojra me këpucë kujash; shkopinjë për hokej; fluska sapuni [lodra]; lojra tavoline; lodra 
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për kafshë të shtëpisë; makina kopje (mostër); dërrasa për skejtbord; celularë [lodra]; topa 

pejntbolli [municion për pushkë pejntbolli] [aparate sporti]; borë për bredha (artificiale); 

shkopa golfi; birila; tavolina biliardi; çizme për patinazh me patina të ngjitura; patina me 

rrota në një vijë; patina akulli; patina me ful; skuterë [lodra]; plodra pelushi; topa tjerrës 

[lodra; pinjata; pishina noti [artikuj loje]; thesh për boksa; lojë me bashkim pjesësh 

figurash; aparat për magji; shkopinjë për lojra; reketa; lojra sallonesh; dërrasa për sërf; 

dërrasa për lundrim; tabela shahu; gjuajtje me hobe [sartikuj sporti]; rrëshqitëse [artikuj 

loje]; trampolinë [artikuj sporti]; krahë uji; sajë [artikuj sporti]; automjete lodër; automjete 

lodër që kontrollohen me valë radio; drona [lodra]; rrjeta maskimi; topa me pupla për 

badminton”.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime ndihmesë për menaxhim biznesi apo funksione komerciale për një kompani 

industriale apo komerciale; organizim të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale 

apo reklamuese; shërbime promocioni të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar 

kartela shërbime për klientë; administrime të programeve të lojalitetit të klientëve; 

shërbime modelimi për promovime të shitjes apo qëllime reklamimi; përpunime të teksteve 

reklamuese; rregullime të vitrinave të shitoreve; shërbime ndihmese për funksionimin e 

kompanive tregtare në baza të franshizës; demonstrime të produkteve; promocione të 

shitjeve (për palët e treta); shitje në ankande publike; shërbime të promocioneve dhe 

menaxhimeve në qendra të blerjeve; shërbime ndihmesë për funksione tregtare të një 

biznesi që përbëhet nga përpunimi i porosive përmes rrjete të komunikimit global; shërbime 

të agjencive për import-eksport; shërbime të agjencive të punësimit; reklamime on-line në 

një rrjet kompjuterik; shërbime furnizimi për palët e treta (blerje të produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera); shpërndarje të mostrace; menaxhim i kompjuterizuar i 

dosjeve; shërbimet e marrëdhënies me publikun; shëbrime të agjencive për informata 

tregtare; shërbime të agjencive të reklamimit; dhënie me qira të makinave automatike për 

blerje; dhënie m qira të hapësirës për reklamim; shpërndarje të materialeve reklamuese; 

ndihmesë në menaxhimin e biznesnit; kërkime të dhënave në dosje kompjuterike (për 

tjerët); përpilime të infiormatave në baza të të dhënave kompjuterike; transkriptim; 

përgatitje të rubrikave publike; ndihmesë në menaxhimin tregtar apo industrial; menaxhim 

të biznesit të artistëve përformues; reklamim me postë direkte; përditësime të materialeve 

reklamuese; riprodhim të dokumenteve; studim të tregut; vendosje të reklamave, reklamim 

në hapësira të hapura; hulumtime të opinionit; sistematizim të informatave në baza të të 

dhënave kompjuterike; publikimeve të teksteve reklamuese; shërbime rilokimi për biznese; 

kontabilitet; shërbime të agjencive të shitjes dhe aranzhimit të shitjeve; shëbrime të shitjes 

me shumicë dhe pakicë me gjitha mënyrat”.   

 

 

 

(111)  24310 

(151)  29/01/2019 

(181)  14/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/190 

(300)  2017-606  15/08/2017  US 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(540)  FACE ID 
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(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 
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dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 

e dritave [fibra optic]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete.   

 

 

 

(111)  24312 

(151)  29/01/2019 

(181)  15/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/193 

(591)  e bardhë, e zezë, e hirtë 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation,  300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(540)   
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(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Produkte të kujdesit personal, përkatësisht preparate për pastrimin e lëkurës dhe 

trupit; sapun; sapun të lëngët duarsh; xhel për dush dhe krem; për larjen e trupit; preparate 

për kujdesin ndaj flokëve; deodorantë, antiperspirantë dhe sprej për nënsqetulla për 

përdorim personal; krem zbutës të trupit dhe lëkurës, losione dhe kremra; pudër pluhur; 

preparate për rruajtje; preparate kozmetike për rrezitje dhe preparate për mbrojtjen e lëkurës 

nga efektet e diellit; faculeta të lagura me solucione për pastrim”.    

 

 

 

(111)  24314 

(151)  29/01/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/194 

(732)  E. I. du Pont de Nemours and 

Company Chestnut Run Plaza, 974 Centre 

Road, Wilmington, DE 19805, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  VIVOLT 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Shtesa bujqësore.”   

 

 

 

(111)  24179 

(151)  11/01/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/196 

(732)  Bashkim Berisha Bregu i Diellit , Rr. 

Major Mehmet Bushi, lamella 19, Nr.10, 

10000, Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)  Clover 
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Prishtinë 

 
 

(511) 14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre dhe mallrat me metale të çmueshme ose 

të veshura me ato, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret (stolit), gurët e 

çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e 

kohës); orët e dorës, orët,  byzylyk, zbukurimet varëse, vathë, zbukurime (bizhuteri), 

zinxhirë për çelësa, kunjat (gjilpëra me koke) mbërthyese, gjilpëra mbërthyese për jakë 

xhakete, gjerdane, xhep (mbajtëse ) e orës, orë alarmi, orë muri, rripa ore, kuti ore, zinxhirë 

nga stolitë, zinxhirë orësh, koronografet për përdorim si ore, kronometrat, mbajtësit e 

cigareve (cigarlluk), kapëse (mbërthyese) i veshëve, kapëse (mbërthyese) i kravatës, stoli e 

kostumeve,  shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, unaza, 

orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për orë.   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës, dhe produktet e përbëra nga këto materiale dhe që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkurat e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat; mbajtëset (kutitë) 

për biznes kartela, mbajtëset (kutitë) për kredit kartela, mbajtësit e çelësave, mbajtësit e 

monedhave, portofol (kuleta) për mbajtje te monedhave, çanta, çanta për veshje udhëtimi, 

valixhe, çanta shpine, çanta për fluturime (udhëtime me aeroplan), çanta për ngarkesë, 

çanta sportive, çanta shpine, çanta për libra shkollor, portofolat dhe kuletat.   

25   Veshje, këpucë, kapela.   

28   Lojëra dhe mjete për lojë; artikuj për sport dhe gjimnastikë, për aq sa  nuk janë të 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e festave të fundvitit; topa dhe tullumbace; 

vetura lodra; automjete elektrike (lodra); ; mbështetës mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe 

lojëra; pistoleta ajri (lodra); lojë tavëll; zile për pemën e  festave të fundvitit; disqe fluturues 

(lodra); lojëra automatike; raketa; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe ndërtimi (lodra); të 

gjitha mallrat e  lartpërmendura për aq sa janë të përfshira në klasën 28.      

 

 

 

(111)  24320 

(151)  29/01/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/197 

(591)  E portokallet -   C:0  M:60  Y:100  

K:O, e bardhe  

(732)  FSF SH.P.K per  ‘GYM’ Rruga 

‘Pashko Vasa”, nr. 2/1 10 000 Prishtine, KS 

(740)  Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K, 

perkatesisht Florent Zeqiri Lagjia Veternik, 

EXDC 3, L/10, kati 6, nr 17 

10 000 Prishtine  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Udhezime per gjimnastike, Trajnime te fitnesit dhe shendet, Sherbime per 

trajnime personale ne fitness, Mbajtja e ligjeratave per fitnes 
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(111)  24321 

(151)  29/01/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/198 

(591)  E portokallet - C:0  M:60  Y:100  K:O, 

E bardhe, 

(732)  FSF SH.P.K per  ‘GYM’ Rruga 

‘Pashko Vasa”, nr. 2/1 10 000 Prishtine, KS 

(740)  Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K, erkatesisht 

Florent Zeqiri Lagjia Veternik, EXDC 3, 

L/10, kati 6, nr 17 10 000 Prishtine  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Udhezime per gjimnastike, Trajnime te fitnesit dhe shendet, Sherbime per 

trajnime personale ne fitness, Mbajtja e ligjeratave per fitnes 

 

 

 

(111)  24319 

(151)  29/01/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/199 

(591)  E verdhe ,  C:O  M:10  Y:70  K:10, 

e zeze, C:O  M:0  Y:0  K:100 

(732)  ‘FSF’ SH.P.K  Rruga ‘Pashko Vaska’ 

nr. 2/1 10 000 Prishtine, KS 

(740)  Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K, 

perkatesisht av. Rinor Kastrati Lagjia 

Veternik, EXDC 3, L/10, kati 6, nr 17 

10 000 Prishtine  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41  Udhezime per gjimnastike, Trajnime te fitnesit dhe shendet, Sherbime per 

trajnime personale ne fitness, Mbajtja e ligjeratave per fitnes 

 

 

 

(111)  24333 

(151)  30/01/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/200 

(540)   
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(732)  ‘FSF’ SH.P.K  Rruga ‘Pashko Vaska’ 

nr. 2/1 10 000 Prishtine, KS 

(740)  Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K, 

perkatesisht Florent Zeqiri Lagjia Veternik, 

EXDC 3, L/10, kati 6, nr 17 10 000 Prishtine  
 

 
      

 
 

 

(511) 41  Udhezime per gjimnastike, Trajnime te fitnesit dhe shendet, Sherbime per 

trajnime personale ne fitness, Mbajtja e ligjeratave per fitnes 

 

 

 

(111)  24231 

(151)  17/01/2019 

(181)  16/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/204 

(591)  e verdhë, e kuqe, e bardhë, portokalli 

dhe e zezë 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ETi 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, çokollata, kuleq të ëmbël, pjekurina, uafera (ëmbëlsira të mbushura), 

pastiqeri, pite, akullore, akull për ushqime.   

 

 

 

(111)  24418 

(151)  11/02/2019 

(181)  20/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/206 

(732)  Allied Brands S.r.l. Corso Venezia, 36  

20121 Milano, ITALY, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  XENTA ABSENTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike.   
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(111)  24161 

(151)  10/01/2019 

(181)  20/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/207 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  TEUTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar  dhe pije tjera jo-alkoolike, pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera  për bërjen e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës.   

 

 

 

(111)  24155 

(151)  09/01/2019 

(181)  20/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/208 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  TEUTA MBRETËRESHA E 

DETEVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   

 

 

 

(111)  24160 

(151)  10/01/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/222 

(732)  " PRISHTINA PARK " SH.A. 

ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS 

(540)  Qendra Tregtare e Prishtines 
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(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta 

5a, Prishtine 

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.   

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  24422 

(151)  12/02/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/223 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Çips nga patatet”.   

 

 

 

(111)  24424 

(151)  12/02/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/224 

(591)  E hirtë, e kaltër, e verdhë, e kuqe, e 

bardhë, e zezë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Çips nga patatet”.   
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(111)  24426 

(151)  12/02/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/225 

(591)  E hirtë, e kuqe, kaltër, e verdhë, e 

bardhë, e gjelbert, e zezë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540) 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Çips nga patatet”.   

 

 

 

(111)  24430 

(151)  12/02/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/226 

(591)  E hirtë, portokalli, kaltër, e verdhë, e 

kuqe, e bardhë, e kaftë, e zezë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Çips nga patatet”.   

 

 

 

(111)  24432 

(151)  12/02/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/227 

(591)  E hirtë, e gjelbert, kaltër, e verdhë, e 

(540)   
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kuqe, e bardhë, e zezë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Çips nga patatet”.   

 

 

 

(111)  24242 

(151)  23/01/2019 

(181)  21/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/228 

(300)  30 2017 020 993.2  23/08/2017  DE 

(732)  Daimler AG Mercedesstrasse 137, 

70327 Stuttgart, DE 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë të makinave (veturave)   

 

 

 

(111)  24096 

(151)  26/12/2018 

(181)  22/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/229 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BROMERGON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike për përdorim njerëzor   
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(111)  24228 

(151)  16/01/2019 

(181)  22/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/232 

(732)  HOTIC AYAKKABI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI Yahya 

Kemal Mah. Ayazma Cad. Turin Is Merkezi 

B Blok No.2/A Kagithane Istanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lekurë e papërpunuar ose gjysëm e përpunuar dhe lëkurë të kafshëve, imitimi i 

lëkurës, lëkurë të fortë, lëkurë për t’u përdorur për astar (material për brendin e rrobave). 

Mallra të punuara nga lëkura, imitim të lëkurës ose materialeve tjera, të dizajnuara për të 

bartur mallra, të përfshira në këtë klasë; çanta, kuleta, kuti dhe sënduk prej lëkure ose 

lëkure të fortë; këllëf  për çelsa, sënduk [valixhe], valixhe. Çadra; ombrella; çadra dielli; 

shkop për ecje. Kamxhik; parzmore; takëme kuajsh; yzengji (frena për kuajt); shirita të 

lëkurës (takëme kuajsh).   

25   Veshje, përfshire veshje të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve 

mbrojtëse për qëllime speciale; çorape, mbuloja-mbështjellëse [veshje], shall, shami, shalle 

të gjera, breza [veshje]. Kepucë, kepucë, pandofla, sandale. Kapelë, kesulë, kapele me 

strehë, beretë, kapele [veshje për kokë], kapelë për mbrojtjen të kafkës.   

35   Reklamim, marketing dhe marrëdhenje me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qellime komerciale dhe të reklamimit. Funksione të zyrës; sherbime 

sekretarie; aranzhimi i abonimeve të revistave për të tjeret; përpilimi i statistikave; 

qeradhënja e pajisjeve të zyrës; sistematizimi i informacioneve në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigje telefonike për abonentët që nuk janë në dispozicion. Menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsultime lidhur më bizneset; kontabilitet; shërbime 

konsulence komerciale; rekrutim i personelit, vendosja e personelit, agjenci punësimi, 

agjenci për import-eksport; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit. Shitja me 

ankand. Bashkimi i të mirave materiale, për përfitimin e personave tjerë, për një 

shumëllojshmëri të mallrave, domethënë, lekurë e papërpunuar ose gjysëm e përpunuar dhe 

lëkura të kafshëve, imitimi i lekurës, lëkura të forta, lëkurë për t’u përdorur për astar 

(material për brendin e rrobave); mallrat të punuara nga lëkura, imitim të lekurës ose 

materiale tjera, të dizejnuara për të bartur mallra; çanta, kuleta, kuti dhe sënduk prej lëkure 

ose lëkure të fortë; këllëf  për çelsa, sënduk [valixhe], valixhe; çadra; ombrellë; çadra dielli; 

shkop për ecje; kamxhik; parzmore; takëme kuajsh; yzengji (frena për kuajt); shiritat të 

lëkurës (takëme kuajsh); veshje, përfshirë veshje të brendshme dhe veshje të jashtme, 

përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime speciale; çorape, mbuloja-mbështjellëse [veshje], 

shall, shami, shalla të gjera, breza [veshje]; kepucë, kepucë, pandofla, sandale; kapelë, 

kesulë, kapele me strehë, beretë, kapele [veshje për kokë], kapelë për mbrojtjen të kafkës, 

duke u mundësuar konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra, 

shërbimet e tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, shitoret me shumicë, 

nëpërmjet mjeteve elektronike ose përmes katalogëve të porosive me postë.   
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(111)  24126 

(151)  03/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/235 

(591)  E kuqe dhe e artë 

(732)  "13. Jul Plantaze" a.d. Put Radomira 

Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica (ME), ME 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

 

 

 

(111)  24127 

(151)  03/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/236 

(732)  13. Jul Plantaze" a.d. Put Radomira 

Ivanovića br. 2, 81000 Podgorica , ME 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  24427 

(151)  12/02/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/237 

(300)  Z-2017/1327  01/09/2017  RS 

(732)  Energy Beverages LLC, Corona, 

California 92879, US 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

445 

 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   “Pije jo-alkoolike, përfshirë pijet e gazuara dhe pijet energjike; shurupa, pluhur, 

koncentrate, pluhur dhe preparate për përgaditjen e pijeve, përfshirë pijet e gazuara dhe 

pijet energjike; birra.”   

 

 

 

(111)  24188 

(151)  14/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/238 

(591)  E kuqe, ngjyrë e portokallit, e gjelbër. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   
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(111)  24190 

(151)  14/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/239 

(591)  E kuqe, e verdhë, e gjelbër 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24192 

(151)  14/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/240 

(591)  E kuqe, e verdhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;aparate për të fikur zjarrin.   
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28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24186 

(151)  14/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/241 

(591)  E kaltër, e kuqe, e verdhë, e gjelbër, e 

bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24187 

(151)  14/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/242 

(591)  E kaltër, e kuqe, e verdhë, e gjelbër, 

ngjyrë vjollce. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 
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kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28    Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në 

klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24198 

(151)  14/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/243 

(591)  E verdhë, ngjyrë roze, e zezë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur;artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera;zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24199 

(151)  15/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/244 

(591)  E kuqe, ngjyrë portokalle, e zezë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(540)   

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

449 

 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24208 

(151)  15/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/245 

(591)  E verdhë, ngjyrë ari,, e kaltër, e zezë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24207 

(151)  15/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2018/246 

(591)  E verdhë, e kuqe, e kaltër, e zezë, e 

bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  24205 

(151)  15/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/247 

(591)  E kuqe, verdhë, e gjelbër. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   
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(111)  24115 

(151)  27/12/2018 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/248 

(732)  CHANEL 135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  D-POLLUTION ESSENTIEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, produkte kozmetike për kujdesin e 

lekurës, losione kozmetike, krema kozmetik, serume për përdorim kozmetik, losione për 

flokë.    

 

 

 

(111)  24117 

(151)  27/12/2018 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/249 

(732)  CHANEL 135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  HYDRA BEAUTY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, produkte kozmetike për kujdesin e 

lekurës, losione për flokë, pastë dhëmbësh.     

 

 

 

(111)  24113 

(151)  27/12/2018 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/250 

(732)  CHANEL 135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  LA SOLUTION 10 DE CHANEL 
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(511) 3   Preparate për pastrim, lustrim, heqjen e njollave dhe materiale gërryese; sapun; 

parfumeri; vajra esenciale; kozmetikë; produkte kozmetikë për kujdesin e lekurës; krem 

kozmetik; krem për zbardhimin e lekures; maska për zbukurim; buzëkuq; maskara; hije për 

sy; produkte për pastrimin e kozmetikës; qumesht për pastrim për qellime higjenike; 

deodorant për trup; locione për përdorim kozmetik; preparate kozmetike për vaskë; 

depilator (për largimin e qimeve); losione për flokë; shampo; produkte për rroje; losione 

për përdorim pas rroje; pasta dhëmbësh; kozmetikë për kafshë.   

 

 

 

(111)  24100 

(151)  26/12/2018 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/251 

(591)  hiri, portokalli 

(300)  32033  12/09/2017  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i papërpunuar ose i përpunuar;produktet e duhanit;zëvendësues të duhanit 

(të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi);të gjitha me qellim për ngrohje por jo për 

ndezje;produkte për duhanpirës;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre më qellim të ngrohjes 

së duhanit.   

 

 

 

(111)  24162 

(151)  10/01/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/252 

(591)  portokalli, bardhë  dhe hirit 

(732)  MAXIMA DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

LUČANI (VAROŠICA)  Dragiše Mišovića 

16 Lučani, RS 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra    

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

453 

 

 

 

(111)  24102 

(151)  26/12/2018 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/253 

(591)  e gjelbër e errët, e gjelbër e 

ndritshme,e kafe e errët,  kafe e ndritshme, 

krem e errët, krem e ndritshme, okër, verdhë, 

kuqe, zezë, hirit, bardhë. 

(732)  "NELLI" DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   çokollata   

 

 

 

(111)  24403 

(151)  08/02/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/254 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting" 

Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12, 

10000, Prishtinë 

 
 

(540)  Chicoo 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim- Produktet e mishit të pulës, 

Sallam, Virshlle, Pulë, Gjoks Pule, Kaçikë e tjera.   

 

 

 

(111)  24404 

(151)  08/02/2019 

(181)  27/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/255 

(591)   E Bardhë, e Kuqe dhe e Verdhë. 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting" 

(540)   
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Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12, 

10000, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim- Produktet e mishit të pulës, 

Sallam, Virshlle, Pulë, Gjoks Pule, Kaçikë e tjera.   

 

 

 

(111)  24243 

(151)  23/01/2019 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/256 

(591)  E kuqe    (PANTONE 19-1763 TPX), 

E gjelbër (PANTONE 19-551 TPX). 

(732)  GUCCIO GUCCI S.P.A. Via 

Tornabuoni 73/R 50123 Firenze, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë; parfume; vajra esenciale; kozmetikë jo mjekësore; losion i flokëve jo 

mjekësor; preparate për grim; preparatet e trupi dhe preparate për përkujdesjen e bukurisë.   

9   Aparatura optike dhe instrumente; syze duke përfshi e xhamat; syze dielli, korniza dhe 

thjerrëza, syza te mençura; pajisje komunikimi dhe aparatura duke përfshirë tabletë, 

telefonat mobil,  telefonat e mençur, lexuesit MP3 dhe kompjuterët përkatësisht shtëpizat,  

pajisje elektronike pa përdorim nga duart, mbështjellëse, mbushës, shirita, dëgjuese; orët e 

mençura.   

14   Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; gurët e çmuar; bizhuteri duke përfshire zinxhirët; 

gjerdan; unaza; byzylyk; dekorues veshi ose vrase zbukuruese; karficë zbukurimi; 

zbukurues bizhuterie; instrumentet horologjike dhe kronometrike; orë; orë dore; kuti 

bizhuterie dhe kutitë për orë dore; rripa për orë dore; pulla dekorues; gjilpëra dekoruese të 

kravatave; mbajtëse e çelësave ne formë unaze;  zengjinet e mbajtësve të çelësave dhe 

zbukuruesit si dhe pjesët e tyre; stoli bizhuterie për këpucë.             

18   Lëkura dhe imitimet lëkurave; lëkura kafshe; lëkur kafshe e terur për përdorim; 

mbathje dhe valixhe udhëtimi; çadra dhe çadra dielli, bastun për ecje; kamxhik; parzmore 

dhe takëme kuajsh; çanta; çanta krahu; çanta shpine; çanta boston (çant dore); çanta beli; 

çanta për bartje të foshnjave; çanta për blerje; çanta dufle ( qanta dore personale ); çanta 

tote (çanta te vogla  për bartje te sendeve); çanta për mbrëmje; çanta dore te vogla; kuleta; 

çanta dore; këllëf lëkure për kredit kartelat dhe mbajtëset; këllëf i biznes kartelave; çanta 

udhëtimi prej lëkure; çanta udhëtimi për këpucë; valixhe e vogël; çanta për atashe; çanta te 

vogla prej lëkure; çanta bartëse të bëra prej lëkure; çanta shkollore dhe çanta shpine; 

valixhe; çanta sportive; çanta dhe mbajtëse për veshje sportive; këllëf i çelësave të bërë nga 

lëkura; çanta shpine; çanta e madhe shpine me shirita dhe me kornizë  (  çantë për përdorim 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

455 

 

nga alpiniste , kampistët etj. ) ; çanta udhëtimi me rrotë; kuti që shitet e zbrazët; çanta rroje 

që shitet e zbrazët; çanta plazhi.   

25   Veshje; mbathje; kapela                    

 

 

 

(111)  24103 

(151)  26/12/2018 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/257 

(732)  BIODOM  27 d.o.o., proizvodnja, 

trgovina in storitve  OIC-HRPELJE 14A, SI-

6240 KOZINA, SI 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  BIODOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Instrumente matëse, zbuluese dhe monitoruese, treguesit dhe kontrolluesit; 

instrumente monitoruese; kontrolluesit (rregullatorët): aparatura për monitorim pamor; njësi 

monitoruese [elektrike]; aparatura monitoruese, elektrike; aparatura kontrolluese për 

monitorim [elektrike]; monitorues elektrik të dioksidit të karbonit [përveçse për qëllime 

mjekësore]; instrumente monitoruese elektronike, përveçse për qëllime mjekësore; 

monitorues elektronik të temperaturës, përveçse për qëllime mjekësore; aparatura të 

telekomandës; aparatura për rregullimin e lëndëve djegëse; aparatura për rregullimin e 

ngrohjeve; aparatura për rregullimin e kohës; aparatura për kontrollimin e procesit 

[elektrike]; aparatura për kontrollimin e termostateve; aparatura për kontrollimin e 

temperaturave; aparatura kontrolluese automatike; kontrollues për kontroll digjital të 

proceseve; kontrollues elektronik; aparatura kontrolluese elektronike; njësi kontrolluese 

elektronike; aparatura kontrolluese të procesit [elektronike]; rregullatorë elektronikë; 

aparatura kontrolluese të lëvizshme me rreze infra të kuqe; stacionet e kontrollit (të 

lëvizshme, elektrike ose elektronike); pajisjet e kontrollit të energjisë; programues të 

ngrohjes qendrore; rregullator të energjisë; kontrollues termik [termostate]; rregullatorët e 

temperaturës së ujit; rregullues të presionit; kontrollues termik; kontrolluesit e termostatit; 

të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë të cilat janë të destinuara për 

fushën e ngrohjes.    

11   Qynga dhe instalimet për transportin e gazeve të shkarkuara;ndezës, kaldaja dhe 

ngrohje;kamin;aparati për ngrohje qendrore;aparat për ngrohjen e hapësirës;rregullatorët 

automatikë të temperaturës për radiatorët e ngrohjes qendrore;instalime për ngrohje 

qendrore;instalimet për kontrollin e rrjedhjes së gazrave;aparatet dhe instalimet e 

ngrohjes;aparatet e kontrollit të ndezjes;aparate për ngarkim të furrave;aparate për 

gjenerimin e nxehtësisë;aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të 

gazta;aparatet e ngrohjes për furra;kaldaja për ngrohje qendrore;njësitë e kontrollit [valvule 

termostatike] për instalimet e ngrohjes;kaldaja;kaldaja për instalimet e ngrohjes 

qendrore;kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të ngrohtë;kaldaja e furrës;kaldaja për 

përdorim në sistemet e ngrohjes;valvule (kontrollet e ndjeshmërisë se temperaturës për 

operim automatik) - [pjesët e instalimeve të ngrohjes];aparate për furnizim-mbushje për 
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kaldaja për ngrohje;aparate për ngrohje për përdorim në shtëpi;pajisje për ngrohjen e 

trotuareve;pajisje, të formuara, për furra;stufa;të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira 

në këtë klasë të cilat janë të destinuara për  ngrohje   

 

 

 

(111)  24107 

(151)  26/12/2018 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/258 

(732)  BIODOM  27 d.o.o., proizvodnja, 

trgovina in storitve  OIC-HRPELJE 14A, SI-

6240 KOZINA, SI 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   BIOLOGIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Instrumente matëse, zbuluese dhe monitoruese, treguesit dhe kontrolluesit; 

instrumente monitoruese; kontrolluesit (rregullatorët): aparatura për monitorim pamor; njësi 

monitoruese [elektrike]; aparatura monitoruese, elektrike; aparatura kontrolluese për 

monitorim [elektrike]; monitorues elektrik të dioksidit të karbonit [përveçse për qëllime 

mjekësore]; instrumente monitoruese elektronike, përveçse për qëllime mjekësore; 

monitorues elektronik të temperaturës, përveçse për qëllime mjekësore; aparatura të 

telekomandës; aparatura për rregullimin e lëndëve djegëse; aparatura për rregullimin e 

ngrohjeve; aparatura për rregullimin e kohës; aparatura për kontrollimin e procesit 

[elektrike]; aparatura për kontrollimin e termostateve; aparatura për kontrollimin e 

temperaturave; aparatura kontrolluese automatike; kontrollues për kontroll digjital të 

proceseve; kontrollues elektronik; aparatura kontrolluese elektronike; njësi kontrolluese 

elektronike; aparatura kontrolluese të procesit [elektronike]; rregullatorë elektronikë; 

aparatura kontrolluese të lëvizshme me rreze infra të kuqe; stacionet e kontrollit (të 

lëvizshme, elektrike ose elektronike); pajisjet e kontrollit të energjisë; programues të 

ngrohjes qendrore; rregullator të energjisë; kontrollues termik [termostate]; rregullatorët e 

temperaturës së ujit; rregullues të presionit; kontrollues termik; kontrolluesit e termostatit; 

të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë të cilat janë të destinuara për 

fushën e ngrohjes.    

11   Qynga dhe instalimet për transportin e gazeve të shkarkuara; ndezës, kaldaja dhe 

ngrohje; kamin; aparati për ngrohje qendrore; aparat për ngrohjen e hapësirës; rregullatorët 

automatikë të temperaturës për radiatorët e ngrohjes qendrore; instalime për ngrohje 

qendrore; instalimet për kontrollin e rrjedhjes së gazrave; aparatet dhe instalimet e 

ngrohjes; aparatet e kontrollit të ndezjes; aparate për ngarkim të furrave; aparate për 

gjenerimin e nxehtësisë; aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të 

gazta; aparatet e ngrohjes për furra; kaldaja për ngrohje qendrore; njësitë e kontrollit 

[valvule termostatike] për instalimet e ngrohjes; kaldaja; kaldaja për instalimet e ngrohjes 

qendrore; kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të ngrohtë; kaldaja e furrës; kaldaja për 

përdorim në sistemet e ngrohjes; valvule (kontrollet e ndjeshmërisë se temperaturës për 

operim automatik) - [pjesët e instalimeve të ngrohjes]; aparate për furnizim-mbushje për 
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kaldaja për ngrohje; aparate për ngrohje për përdorim në shtëpi; pajisje për ngrohjen e 

trotuareve; pajisje, të formuara, për furra; stufa; të gjitha mallrat e lartpërmendura të 

përfshira në këtë klasë të cilat janë të destinuara për  ngrohje   

 

 

 

(111)  24106 

(151)  26/12/2018 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/259 

(591)  nuanca te ngjyres se gjelber, nuanca te 

ngjyres se kuqe, nuanca te ngjyres se kalter, 

nuansa te ngjyres se verdhë,  ngjyrë rozë, 

kafe, bardhë, zezë. 

(732)  "NELLI" DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   produktet e ëmbëlsirave.   

 

 

 

(111)  24105 

(151)  26/12/2018 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/260 

(591)  portokalli, verdhë,  gjelbër, kuqe 

(732)  "NELLI" DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   mish, peshk, bagëti dhe kafshë të egra; përpunime te mishit;  fruta dhe perime te 

konservuara , thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumësht dhe produkte nga 

qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim.   

30   kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues te kafes;miell dhe produkte 

nga drithërat, bukë, kuleç te ëmbël, ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melasë, tharëm, pluhur për 

fryrje;krip, mustardë;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa;akull.   
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(111)  24104 

(151)  26/12/2018 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/261 

(591)  Nuanca te ngjyres kafe,  

Nuanca te ngjyres se gjelber, Nuanca te 

ngjyres   krem, Nuanca te ngjyres portokall, 

kuqe, bardhë 

(732)  "NELLI" DOO Loznica Georgija 

Jakšića 14, 15300 Loznica, RS 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   produkte të ëmbëlsirave.   

 

 

 

(111)  24101 

(151)  26/12/2018 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/262 

(300)  30 2018 102 124  23/02/2018  DE 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  MOTOROLA 1 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Telefonat e mençur, telefonat celularë dhe aksesorë për to, domethënë, karikues    

(mbushës) te baterive dhe përshtatës ( adapter). 

   

 

 

 

(111)  24475 

(151)  21/02/2019 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/263 

(591)  E Kaltert, e zez, e hirit dhe e bardh 

(732)  “VELANIA” SH.P.K. Mehmet 

(540)    
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Kaqurri pn-1, Prishtinë , KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta 

5a, Kati 1 10000 Prishtinë  

 
 

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

39   Transporti;paketimimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi   

 

 

 

(111)  24476 

(151)  21/02/2019 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/264 

(732)  VELANIA” SH.P.K. Mehmet Kaqurri 

pn-1, Prishtinë, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta 

5a, Prishtine 

 
 

(540)  BLUE TAXI 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

 

 

 

(111)  24166 

(151)  10/01/2019 

(181)  28/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/265 

(732)  JOHNSON & JOHNSON  

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

,US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  SONTELVO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorime humane, kryesisht produkte  për onkologji, 

autoimune,  të sëmundjeve infektive/anti-virale dhe për sistemin nervor qendror.   

 

 

 

(111)  24423 

(151)  12/02/2019 

(181)  01/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/266 

(591)  E bardhë, e zezë                                   

(540)  SUN PHARMA 
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(732)  Sun Pharmaceutical Industries Limited 

Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), Mumbai – 400063, 

, IN 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   ''Preparate dhe produkte farmaceutike dhe mjekësore''.   

 

 

 

(111)  24394 

(151)  06/02/2019 

(181)  02/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/267 

(591)  E zezë, ngjyre ari dhe e bardh, 

(732)  Festim Ismajli Fshati Kopernicë, 

Komuna e Kamenices, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer   

41   Edukim, ofrim trainimi, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore   

43   Shërbime për ofrim ushqimi dhe pije, strehim I përkohshëm, hoteleri, rezervim hoteli, 

bufe, kafene, local me vetëshërbim, motele, pension, restaurant, restaurant mevetshërbim, 

klub me meze të lehtë, shtëpi turstike, shërbime kampingu për ushqim   

 

 

 

(111)  24200 

(151)  15/01/2019 

(181)  05/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/279 

(591)  E kuqe, e bardhë, e zezë. 

(732)  YENMAK MOTOR GÖMLEK 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

(540)   
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Horozluhan Mahallesi,1. Organize Sanayi 

Bölgesi, Atabey Sokak, No:8, Selçuklu - 

Konya, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 7   Makina dhe motorë, jo për automjete toksore; pjesë të makinave dhe motorëve, 

posaçërisht, piston; segmente pistoni për motorë dhe makina; piston për cilindra makinash; 

piston për makina; mbështjellës pistonësh për makina; arka makinash për automjete; 

kushineta makinash.    

12   Automobilë, kamionë, autobusë, rimorkiatorë, traktorë, automjete frigorifer, 

posaqërisht, rimorkio dhe kamionë;pistonë, posaqërisht, cilindra makinash;montues 

makinash për automjete toksore.   

 

 

(111)  24508 

(151)  28/02/2019 

(181)  05/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/284 

(732)  “VELANIA” SH.P.K. Mehmet 

Kaqurri pn-1, Prishtinë, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C Anton Cetta 

5a, Kati 1 100000 Prishtine 

 
 

(540)  BLUE  

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

 

 

 

(111)  24505 

(151)  28/02/2019 

(181)  05/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/287 

(591)  E Kaltër dhe e bardh 

(732)  “VELANIA” SH.P.K. Mehmet 

Kaqurri 1, Prishtinë, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta 

5a, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

462 

 

(511) 35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

39   Transporti;paketimimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi   

 

 

 

(111)  24337 

(151)  30/01/2019 

(181)  06/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/290 

(732)  ,, FRKBEAUTY,,L.L.C 

Prishtinë/Vëllezërit Fazliu,p.n., KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  FRKBEAUTY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pëlhurë zmeriluese; letër zmeriluese; zmerilues; ngjitëse për ndajshtesim artificial 

të qerpikëve; ngjitës për ndajshtesim artificial të flokëve; ngjitës për qëllime kozmetike; 

losione pas rrojës; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; vaj bajamesh; sapun 

bajamesh; bërthamë shapi( antiseptic); qelibar (parfum); amoniak (alkal i paqëndrueshëm) 

(detërgjent); sapun anti djersitjes; përgaditje anti djersitjes ( mjete tualeti); përgaditje 

antistatike për qëllime amvisërie; aroma (vajra themelore); regjës për qëllime kozmetike; 

badian parfum; baza për perfume lulesh; kripë dushi, nuk është për qëllime medicinale; 

ngjyrë për mustaqe; maska bukurie; bergamot vaj; përgaditje për zbardhje (deklorante) për 

qëllime kozmetike; përgaditje për zbardhje (livonderi); përgaditje për zbardhje dhe 

substance tjera për përdorim në livonderi; kripë për zbardhje; soda për zbardhje; kaltërim 

për livanderi; kremë këpucëah; dyll për këpucë; spërkatës për freskimin e frymëmarjes; 

pastë aromatizues (vajra themelor); pasta sapuni; pasta për sapun tauleti; karabte metali 

(zmerilues); shkumëzues pastrami; përgaditje pastrami; pastrim me dyll, fërkim dhe 

përgaditje zmerluese; qumësh larës për qëllime tauleti; përgaditje për çlirimin e 

tubacioneve të bllokuera; dyll për kpucëtarë; materie kimike për shndërritjen e ngjyrave për 

qëllime amvisërie (livonderi); kolorante për qëllime tualeti; përgaditje për mënjanimin e 

ngjyrës; korund (zmeriluese); kremë kozmetike; ngjyrë kozmetike; takëme kozmetike; 

lapsa kozmetikë; përgaditje kozmetike për dush; përgaditje kozmetike për qerpikë; 

përgaditje kozmetike për përkujdesje të lëkurës; përgaditje kozmetike për qëllime hollimi; 

grurë për shtazë; kozmetikë; ngjitës pambuku për qëllime kozmetike; lesh pambuku për 

qëllime kozmetike; kremë për zgjedhjen e lëkurës; transferues dekorativë për qëllime 

kozmetike; detergjente përveçse për përdorim në procesin e prodhimit; pastë dhëmbësh; 

dyll për protezë dhëmbësh; sapun erëheqës; erëheqës për përdorim personal; heqës të 

qimeve; përgaditje për heqjen e qimeve; dyll për heqjen e qimeve; detërgjente përveçse për 

përdorim në procesin e prodhimtarisë dhe për qëllime medicinale; diamantinë 

(zmerilizues); sapun dezinfektues; përgaditje e palëngshme pastrami; kolonjë; pëlhurë 

zmerilizuese; letër zmerilizuese; letër zmerilizuese; zmerl; vajra themelore prej cedri; vajra 

themelore prej qitros; vajra themelore prej limoni; vajra themelore; parfum eterik; vajra 

eterike; ekstrakte të luleve (perfume); kozmetikë për vetulla; lapsa për vetulla; pëlhura 

zbutëse (për përdorim në livonderi); qerpikë artificialë; thonjë artificial; aromatizues për 

pije ( vajra themelore); aromatizuese për pasta (vajra themelore); dyll tretës për dysheme 

(përgaditje fërkimi); dyll për dysheme; përgaditje tymusësë (parfum); përgaditje për 
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lustrim; vaj gaultheria; geranol; lesh qelqi; letër qelqi; lyra për qëllime kozmetike; 

përgaditje për mprehje; kolorante për flokë; ngjyrë për flokë; losion për flokë; spërkë për 

flokë; përgaditje për valëzimin e flokëve; heliotropinë; hidrogjen peroksid për qëllime 

kozmetike; aromë; jone (parfumeri); vaj jasemi; ujë shtize; të kuq prej argjendi; përgaditje 

për mënjanimin e llaqeve; zbardhuese livandorie; kalërues livandorie; lustrues livandorie; 

përgaditje livandorie; përgaditje livandorie për njomje; niseshte livandorie; dyll livandorie; 

vaj livandorie; ujë livandorie; përgaditje për zbardhjen e lëkurës; mjet për ruajtjen e lëkurës 

(lustrues); të kuq për buzë; losione për qëllime kozmetike; pluhur makijazhi; përgaditje 

makijazhi; përgaditje për mënjanimin e makijazhit; makijazh; bojë pëër qerpikë; 

sapunmedicinal; ,emdër parfum (vaj themelor); mendër për parfumeri; dyll për mustaqe; 

aromë për gojë, nuk është për qëllime medicinale; misk (parfumeri); dyll për mustaqe; 

përgaditje për përkujdesje për thonj; dyll për thonj; llak për thonj; neutralizues i 

qëndrueshëm për valëzim; vaj terpene për nivelizim; vajra për qëllime pastrami; vajra për 

qëllime kozmetike; vajra për perfume dhe aroma; vajr për qëllime tauleti; përgaditje për 

copëtim e bojës; dyll parketi për dysheme; rripa lëkure për brisk rroje; parfumeri, vajra 

themelore, kozmetike, losione për flokë; parfumeri; perfume; xhelatinë vajguri për qëllime 

kozmetike; lustrues për mobilje dhe dysheme; kremë lostruese; letër lostruese; përgaditje 

lostruese; lostrus i të kuqit; lostrues i gurëve; dyll lostrues; pomadë për qëllime kozmetike; 

kalium hipoklorid; erëza (aroma); përgaditje për pastrimin e protezës për dhëmbë; 

përgaditje për pastrimin e qyngjave për ujëra të zeza; përgaditje livonderie për njomje; mjet 

ruajtës për lëkurë (lustrues); shkumë deti; lëvore druri quiliaia për larje; vaj trëndafili; 

përgatitje për mënjanimin e ndryshkut; aromë e thatë për parfumimin e teshave; safrol; 

pëlhurë zalli; letër zalli; përgatitje për mënjanimin e bigorrit për qëllime amvisërie; ujë i 

aromatizuar; fuci e aromatizuar; tretësirë për fërkim; shampoo për të përkëdhelurit; 

shampoo; përgatitje për mprehje; përgatitje për rruajtje; sapun për rruajtje; gurë për rruajtje 

(antiseptic); përgatitje për shkëlqim (lustrues); kremë për këpucë; dyll për këpucë; dyll 

këpucësh; dyll për këpucëtar; silicë karabiti (kolonjëzues); krema për zbardhjen e lëkurës; 

përgatitje për mbulim (niseshte); gurë për mbulim; sapun për zbardhimin e tekstilit; sapun 

për djersitjen e shputave; sapuna; soda kuastike; tretës për njolla; niseshte për qëllime 

livonderie; niseshte lustrimi për qëllime livonderie; përgatitje për mbrojtje nga dielli 

(kozmetikë); përgatitje për mbrojtje nga dielli; pastrues (artikuj tualeti); dyll për 

rrobaqepës; talkum pluhur, për përdorim tualeti; terpenes (vajra themelore); ind i plotësuar 

me losione kozmetike; ujë tualeti; artikuj tualeti; gurë tripoli për lustrim; terpentinë, për 

degrasatim; përgatitje për mënjanimin e llakut; alkal i avullueshëm (amoniak) (detërgjent); 

hi vullkanik për pastrim; përgatitje për pastrimin e tapetave; përgatitje për larje; soda për 

larje, për pastrim; përgatitje për sajimin e flokëve; dyll për lëkurë; për zbardhim; lëngje për 

pastrimin e xhamit të parmë; lëngje për pastrimin e xhamit mbrojtës.   

41   Akademi (arsim); parqe argëtuese; argëtime; trajnim të kafshëve; organizimin dhe 

drejtimin e kolokuimeve; organizimin dhe drejtimin e konferencave; organizimin dhe 

drejtimin e kongreseve; organizimin dhe drejtimin e seminareve; organizimin dhe drejtimin 

e simpoziumeve; organizimin dhe drejtimin e punëtorive (trajnim); organizimin e garës së 

bukurisë; shkolla me konvikt; rezervim i ulëseve për spektakël; shërbim i lëvizshëm i 

librave; cirqe; shërbime klubi argëtim ose arsim; kurse për korrespondencë; shërbime 

digjitale të imazheve; shërbime diskoteke; dublim i zërit; informata për arsimin; arsim; 

provime arsimore; shërbime arsimore; publikim elektronik në desktop; shërbime zbavitëse; 

informata zbavitëse; zbavitje; produksion filmi; shërbime të lojërave të ofruara on-line (prej 
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rrjetit kompjuterik); kumar; udhëzime për gjimnastikë; klub për shërbime shëndetësore; 

shërbime për kampe pushimi (zbavitje); shërbime udhëzuese; librari huadhënëse; 

mikrofilmim; shërbime të librarive të lëvizshme; modelim për artistë; studio filmike; 

shërbime për kompozimin e muzikës; salla muzikore; shërbime për raportues të lajmeve; 

klube nate; shkolla me çerdhe fëmijësh; llotari operative; shërbime orkestri; organizim i 

ballove; organizim të garave (arsim ose zbavitje); organizim të ekspozitave për qëllime 

kulturore dhe arsimore; organizim të spektakleve (shërbim ndërmjetësues); organizim të 

garave sportive; planifikim të ahengjeve (zbavitje); raportim fotografik; fotografi; edukatë 

fizike; trajnim praktik (demonstrim); prezantim i performancës së drejtpërdrejtë; prodhim të 

programeve radio dhe televizive; prodhim të spektakleve; sigurimin e shërbimeve për 

pasazh zbavitës; sigurimin e objekteve të kazinos (kumar); sigurimin e objekteve të 

kinemasë; sigurimin e objekteve të golfit; sigurimin e shërbimeve karaoke; sigurimin e 

mjediseve të teatrit të filmit; sigurimin e mjediseve të muzeut (prezantime, ekspozita); 

sigurimin e trajnimit; sigurimin e publikimit elektronik on-line (që nuk është i arritshëm); 

sigurimin e objekteve për rekreacion; sigurimin e objekteve sportive; botim i librave; 

publikim on-line i librave dhe gazetave elektronike; botim të teksteve (përveç teksteve 

reklamuese); botim të teksteve, përveç teksteve reklamuese; radio zbavitje; shërbim të 

studioneve për incizim; informata rekreative; mësim besim; marrje me qira të pajisjeve 

audio; marrje me qira të kamerave portabël; marrje me qira të filmave për kinema; marrje 

me qira të pajisjes ndriçuese për vendosje nëpër teatro dhe studio televizive; marrje me qira 

të fotografive lëvizëse; marrje me qira të prozhektorëve dhe pajisjeve për film; marrje me 

qira të pajisjeve për radio dhe televizion; marrje me qira të ekspozitës për imazhe; marrje 

me qira të pajisjes prej lëkure për zhytje; marrje me qira të regjistruesit të zërave; marrje me 

qira të pajisjeve sportive (përveç automjeteve); marrje me qira të mjediseve të stadiumeve; 

marrje me qira të pamjes së binës; marrje me qira të fushave të tenisit; marrje me qira të 

video kamerave; marrje me qira të regjistrusit të video kasetave; marrje me qira të video 

shiriteve; shërbime për skenar; interpretim të gjuhës së shenjave; shërbim për kamp sportiv; 

aktivitete sportive dhe kulturore; titrim; mësim; zbavitje televizive; prodhime teatri; koha e 

ngjarjeve sportive; përkthim; pagesë shkollimi; montim të video shiriteve; prodhim i 

videoshiriteve për film; video regjistrim; udhëzim profesional (këshilla për arsim dhe 

trajnim); kopshte zoologjike.     

44   Përhapje ajrore dhe sipërfaqësore të plehrave dhe materieve tjera kimike 

agrare;shërbim për agronomi, kopshtari dhe pylltari;shumim të kafshëve;zbukurim të 

kafshëve;shërbime aromëterapike;shërbime për mbarsje artificiale;sallon bukurie;shërbim 

për grumbullimin e gjakut;kiropraktika;shtëpi për rimarrje të vetes;stomatologji;pajisje 

farme me qira;rregullim të luleve;kopshtari;implantim të flokëve;sallone për rregullimin e 

flokëve;kujdes shëndetësor;kopshtari;bujtina;spitale;kujdes higjienik dhe bukurie për qenie 

njerëzore dhe kafshë;shërbim mbarësimi in vitro;zbukurim të kopshteve;përkujdesje për 

fusha me barë të prerë;manikyr;masazh;asistencë medicinale;klinika medicinale;shërbime 

medicinale;shërbime mamie;kujdes infermier (medicinal);shtëpi pleqsh;shërbime 

syzabërëse;zbukurim i kafshëve të shtëpisë;këshillë farmaceutike;terapi 

fizike;fizioterapi;përkujdesje për bimë;kirurgji plastike;banja publike për qëllime 

higjienike;rehabilitim i pacientëve që keqpërdorin substanca;marrje me qira e objekteve 

sanitare;shtëpi pushimi;sanatoriume;shërbim i psikologut;bërje tatuazh;prerje të 

pemëve;banja turke;asgjësim i fundërrinave(për agronomi, kopshtari dhe pylltari);asistencë 

veterinarike;shërbime veterinarike;asgjësim i tëharrës;prodhim i kurorave.   



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

465 

 

 

 

 

(111)  24357 

(151)  31/01/2019 

(181)  06/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/292 

(300)  708130  02/10/2017  CH 

(732)  Stragen Pharma S.A. Chemin du Pré-

Fleuri 3 1228 Plan-les-Ouates/Geneva, CH 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ELLOVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Suplemente ushqimore.   

 

 

(111)  24356 

(151)  31/01/2019 

(181)  06/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/293 

(300)  710905  12/09/2017  CH 

(732)  Stragen Pharma S.A. Chemin du Pré-

Fleuri 3 1228 Plan-les-Ouates/Geneva, CH 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  LEVIKER 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Suplemente ushqimore.   

 

 

 

(111)  24267 

(151)  24/01/2019 

(181)  06/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/295 

(591)  e kuqe, e zezë, e verdhë, krem, e 

bardhë 

(732)  MERIDYEN GIDA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI Maltepe 

Mahallesi,  Ali Riza Gurcan Caddesi,  Eski 

Cirpici Yolu Sokak, Meridyen İs Merkezi, 

Kat:4, No: 426, Zeytinburnu, İstanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   
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(511) 32   Ujë mineral, ujë pranveror, ujë për tavolinë, ujë më sodë. Lëngje frutash dhe 

perimesh, koncentrate dhe ekstrakte të frutave dhe perimeve për të prodhuar pije, pije të 

lehta jo-alkoolike. Pije energjike;pije sportive të pasura me proteina.   

 

 

 

(111)  24272 

(151)  24/01/2019 

(181)  06/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/296 

(591)  e kuqe, e bardhë, kafe e ndritshme, 

kafe e errët, krem 

(732)  MERIDYEN GIDA SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI Maltepe 

Mahallesi,  Ali Riza Gurcan Caddesi,  Eski 

Cirpici Yolu Sokak, Meridyen İs Merkezi, 

Kat:4, No: 426, Zeytinburnu, İstanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe dhe kafe e ftohtë.   

 

 

 

(111)  24339 

(151)  30/01/2019 

(181)  06/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/297 

(732)  N.T.P. BIG SCOOP Zona e Re 

Industriale – Veternik, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  BIG SCOOP 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull.   

32   Ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   
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43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  24338 

(151)  30/01/2019 

(181)  06/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/298 

(591)  Rozë dhe krem. 

(732)  N.T.P. BIG SCOOP Zona e Re 

Industriale – Veternik, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull.   

32   Ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike;pije frutash dhe lëng 

frutash;shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  24359 

(151)  01/02/2019 

(181)  07/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/313 

(591)  E zezë    

(732)  Anadolu Üniversitesi  Anadolu 

Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26470 

Tepebaşı-Eskişehir, TR 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. Lagja e 

Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 

Fakültesi AÖF 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Arsimimi; universitete; kampuse universitare, hulumtimet te ndryshme që ka të 

bëjë me to, analiza dhe shërbimet e hulumtimit, edukim dhe ofrim trajnimesh; argëtim; 

aktivitete sportive dhe kulturore; organizimi i garave në fushën e shërbimeve të ndryshme; 

sigurimi dhe rregullimi i seminareve dhe mbledhjeve të punës; dhënia e informatave në 

lidhje me teknologjinë.   
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(111)  24275 

(151)  24/01/2019 

(181)  08/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/314 

(591)  e verdhë, e kaltër dhe e bardhë 

(732)  United Biscuits (UK) Limited Hayes 

Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex, 

UB4 8EE, UK 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë; biskota, biskota të mbuluara me çokollatë; gurabia; pjekurina dhe bukë të 

vogla; çokollata, çokollata dhe ëmbëlsira; përgatitjet e ushqim të bëra nga mielli i 

patates/mielli i misrit dhe nga drithërat; ushqime të lehta   

 

 

 

(111)  24276 

(151)  24/01/2019 

(181)  08/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/315 

(591)  e kaltër, e kalter e  errët dhe e bardhë 

(732)  United Biscuits (UK) Limited Hayes 

Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex, 

UB4 8EE, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota, biskota të shijëshme, pjekurina.    

 

 

 

(111)  24277 

(151)  24/01/2019 

(181)  08/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/316 

(732)  ARIKAN ITHALAT SAAT SANAYI 

(540)   
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VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI  

Tahtakale Mah. Tahtakale Cad. No.32 

Eminönü İstanbul , TR 

(740)  Hekuran Rama ZMP IP LLC Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Orë, orëmates dhe instrumente kronometrike; kronometër dhe pjeset e tyre; rripa 

për orë.    

 

 

 

(111)  24352 

(151)  31/01/2019 

(181)  09/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/317 

(732)  KARRIERA sh.p.k. Rr. Dervish 

Hima, P. Ambasador 3, Shkalla 1, Kt.17, 

AP.138, Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Agjencitë e reklamimit, agjencitë e punësimit, shërbime të rekrutimit dhe 

manaxhimit të burimeve njerëzore; konsulencë menaxhim personeli; testim psikologjik për 

përzgjedhje personeli; menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve, menaxhimi, sondazhi i 

opinionit, studimet e marketingut, informacioni i biznesit, hulumtimi i biznesit, hulumtimi i 

marketingut, konsulenca për menaxhimin e personelit, shërbimet e klipeve të lajmeve të 

përfshira në këtë klasë, organizim panairesh tregtarë për qëllime komerciale dhe 

marketing;, publicitet televiziv, përpilimi i statistikave, përpilimi i informacionit në bazat e 

të dhënave kompjuterike, sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike,  

marrëdhënie me publikun;  organizim spektakle për qëllime promovimi.   

39   Ruajtja e të dhënave ose dokumenteve në mënyrë elektronike.   

41   Publikimi i librave, organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore, 

organizimi dhe mbajtja e konferencave, rregullimi dhe realizimi i seminareve për trajnimin, 

organizimin dhe mbajtjen e seminareve, organizimin e garave për arsim ose argëtim.   
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(111)  24236 

(151)  21/01/2019 

(181)  09/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/319 

(732)  CHANEL   135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine , FR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Chanel 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Këllëf për celular, kutia, çanta mbrojtëse, çanta mbartëse për celular, tablet ( 

kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose  pajisje tjera elektronike, 

aksesorë për celular, tablet ( kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose  

pajisje tjera elektronike me kapak, kufje,kufje celulari, bateri, pajisje mbushëse e baterive 

me korrent nga rrjeti, pajisje mbushëse e baterive me korrent nga makina, altoparlant, 

përforcuesit e zërit, altoparlant, mikrofona, stilolapsa kompjuterikë, kamera, alarme, orë 

alarmi, terminal wireless( pa tela), mi, tastierë, printer; barcelets (pajisje) komunikuese e të 

dhënave për shikim me telefonat e mençur.                        

 

 

 

(111)  24237 

(151)  21/01/2019 

(181)  09/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/320 

(732)  CHANEL  135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine , FR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Këllëf për celular, kutia, çanta mbrojtëse, çanta mbartëse për celular, tablet ( 

kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose  pajisje tjera elektronike, 

aksesorë për celular, tablet ( kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose  

pajisje tjera elektronike me kapak, kufje,kufje celulari, bateri, pajisje mbushëse e baterive 

me korrent nga rrjeti, pajisje mbushëse e baterive me korrent nga makina, altoparlant, 

përforcuesit e zërit, altoparlant, mikrofona, stilolapsa kompjuterikë, kamera, alarme, orë 

alarmi, terminal wireless( pa tela), mi, tastierë, printer;barcelets (pajisje) komunikuese e të 

dhënave për shikim me telefonat e mençur.   

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

471 

 

 

 

(111)  24316 

(151)  29/01/2019 

(181)  09/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/321 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

e bardhë dhe e portokallët. 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje 10437 Bestovje, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Xhel masazhe, me përjashtim për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkures; kozmetikë; krem kozmetike; locione për qëllime kozmetike; yndyrna 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike.   

5   Balsame për qëllime mjekësore; ëmbëlsira, mjekësore; ushqime dietetike përshtatur për 

qëllime mjekësore; substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor; pije dietetike 

përshtatur për qëllime mjekësore; eliksir [preparate farmaceutike]; preparate farmaceutike; 

shtesa ushqimore; locione për qëllime farmaceutike; pomada për qëllime farmaceutike; 

dhjamra për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; pije mjekësore; vaj për fërkim; shtesa 

ushqimore minerale; tretësira për qëllime mjekësore; shtesa dietike proteine; shurupe për 

qëllime farmaceutike; tableta për qëllime farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike; 

preparate vitaminash.   

 

 

(111)  24269 

(151)  24/01/2019 

(181)  09/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/322 

(591)  e kaltër 

(732)  GROTTO S.P.A. VIA PONTE DEI 

GRANATIERI ,4 I-36010 CHIUPPANO 

(VICENZA) VIA, IT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës; lëkurë dhe gëzof të kafshëve; valixhe dhe çanta për 

bartje; ombrella dhe çadra; shkop për ecje; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore, 

zingjire dhe veshje për kafshë.    

25   Veshje, këpucë, kapelë.   

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksione të zyrës; 

mbathje, kapela, veshje dhe aksesor dhe sherbime të shitjes.     
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(111)  24268 

(151)  24/01/2019 

(181)  09/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/323 

(732)  ROMAN HAZIR GİYİM VE 

TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. Mimar Sinan 

Mah. Elçı Sk. No:1 Çekmeköy/ İstanbul , TR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, duke përfshirë veshjen për daljen jashtë, përveç veshjeve mbrojtëse për 

qëllime speciale; çorape, dorashka pa gisht [veshje], shall, fasha, kollare, rripa [veshje]. 

Këpucë, këpucë, pantofla, sandale. Kapelë, kesulë, kapele me strehë, beretë, kapele 

[mbështjellëse koke], kapele të kafkës.    

35   Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese. Shërbimet  e Zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

qeradhenja e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; telefoni - duke u përgjigjur për abonentët e pa disponueshem. Menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsulencë biznesi; Kontabiliteti; shërbimet e konsulencës 

komerciale; rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë 

e import-eksportit; shërbime të përkohshme të vendosjes së personelit. Ankande. Bashkimi-

tubimi të një shumëllojshmërie mallrash, për të mirën e të tjerëve, domethënë, veshmbathje, 

duke përfshirë mbathjen dhe veshje për daljen jashtë, përveç veshjeve mbrojtëse për 

qëllime speciale; këpucë, këpucë, pantofla, sandale, kapelë, kësula, kapele me vizore-

strehë, beretë, kapele [mbështjellëse koke], kapele të kafkës e të gjitha këto me qellim që tu 

mundësojnë klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra, këto shërbime mund të 

sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, dyqanet e shitjeve  me shumicë, nëpërmjet 

mjeteve elektronike ose përmes katalogëve të porosive postare.    

 

 

 

(111)  24286 

(151)  25/01/2019 

(181)  09/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/324 

(591)  E  Kaltert e mbyllur, E Bardhe 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

473 

 

(732)  ''Pupla Group''SH.P.K Fushe 

Kosove/Vragoli/ 9 Prilli, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera;materiali i shtypur, materiali për libërlidhje;letër shkrimi;ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake;materialet e artistëve;furçat e bojës;makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës 

(përveç mobileve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve);materialet 

plastikepër ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera);shkronjat tipografike;blloqet 

tipografike   

 

 

 

(111)  24257 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/331 

(732)  DC Comics 2900 West Alameda 

Avenue, Burbank, California 91505, US 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  JUSTICE LEAGUE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, përkatësisht, të kuq për buzë, shkëlqim për buzë dhe balsam jo-

mjekësorë për buzë dhe pudër; pudër për kozmetikë; hije për sy; laps për vetulla; te kuq për 

faqe; tush për vi te syrit; llak për thonj; shkëlqyes për thonj; pudër pluhur për shminkë; 

Eliminues te shminkes; shminkë për fytyrë dhe trup; komplete për shminkim të përberë nga 

te kuqet e buzëve, shkëlqim për buzë, te kuq për buzë, hije për sy; pluhur puder për fytyrë, 

krem për fytyrë, losion për lëkurë dhe gjel për lëkurë;  depilues për fytyrë; maska për 

lëkurë; krem për pastrimin e lëkurës; preparate për kujdesin e lëkurës pa medikamente-

barëra; puder për trup; qumësht për dush;  sfera për larje-dush; vaj për larje-dush, gjel për 

banjo dhe krip jo-mjekësorë për banjo; dush dhe banjo; krem për duar dhe losione; krem 

për trup dhe losione; përgatitës për mbrojtje nga dielli, përkatësisht, krem dhe losione; 

Losion për rrezitje;  losion për bllokimin e rrezeve te diellit; krem pas rrezitjes; kremë dhe 
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losione për rroje, mjete për pastrimin e lëkurës dhe mjete jo-medicinale qetësuese per trup; 

toner për lëkurë; dezodorant për përdorim personal; mjete kundër djerëses; deodorant për 

trup; ujë kolonje; parfum; spërkatës për trup; spërkatës-sprei me aromë; krem për thonjë; 

eliminues i llakut te thonjve; sapun, përkatësisht, sapun  për larje i lëngshëm, sapun me gjel 

dhe sapun për bar; sapun për detergjent ne gjendje te lënget dhe pluhur; zbutës rrobash; 

sapun dezodorant, sapun për lëkurë; pasta për dhembë, gojë; shampo; balsam për flokë; 

gjele për stil frizurash (stiling); losione për stil frizurash; preparate për zbardhim dhe 

substanca tjera për pastrimin e rrobave, përkatësisht detergjent për pastrimin e rrobave, 

mjete për zbutjen e pëlhurave, mjete për eliminimin e njollave për rroba,  qull për pastrimin 

e rrobave; dhe freskues-aromatik për dhoma.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinere, te destinuara për trajtimin e djegieve nga dielli, 

per kujdesin e lëkurës, për hidratimin e lëkurës, preparate me Aloa vera, bizmut preparate; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; substanca distike te adoptuara për përdorim 

mjekësorë, përkatësisht sheqer dietal; allçi për përdorim mjekësorë; materiale për fashim, 

përkatësisht fasha për fashim; materiale kundër dhimbjes se dhëmbëve, dyllë dentar; 

dezinfektues; ushqim për foshnje; vitamina; pije kryesisht me vitamina, përkatësisht, pije 

me shtesa te shëndetshme ushqyese te natyrës te pijeve vitaminoze;  shtesa te ushqimit te 

shëndetshëm te punuara kryesisht nga vitaminat; aditivë plastike dhe fasha  te materialeve 

për fashim te plagëve te lëkurës; alkool për përdorim lokal; aspirinë për fëmijë.     

9   Filma, shfaqje te filmave komedi, drama, veprime, aventura dhe/ose animacione, dhe 

filma për transmetim filmash në televizion me komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose 

animacion; disqe audio disqe dhe disqe dixhitale me dhunti të shumta që përfshijnë muzikë, 

komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose animacion; kufje stereo; bateri; telefonat pa tela; 

Lojtarët CD; Disqet e lojërave kompjuterike CD-ROM; telefon dhe/ose radio pajisje me 

vibrim; lojtarët me kompakt disk; radio; jastek të miut; syze, syze dielli dhe këllef për to; 

softuare të shkarkueshëm për përdorim në lojëra kompjuterike në internet, softuer i 

shkarkueshëm i lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik për lojëra për përdorim në 

telefonat celulare dhe te mençur; video dhe lojëra kompjuterike; fishekë lojë video; softuere 

kompjuterik dhe video lojë; softuer kompjuterik për lojëra për makinat e lojërave përfshirë 

makinat e lojërave të fatit; softuer kompjuterik ose firmuere për lojërat e fatit në çdo 

platformë të kompjuterizuar, duke përfshirë edhe panel komandues te dedikuar lojërave, 

makina me targa me bazë video, makina  te çara me bazë mbështjellëse dhe terminalet e 

lotarisë së videove; Disqet e kompjuterëve dhe programet kompjuterike CD-ROM dhe 

digjitale me veti të shumta, domethënë, softuere që lidh video digjitale dhe audio media me 

një rrjet informacioni kompjuterik global; përmbajtje audio-vizuale të shkarkueshme të 

medieve në fushën e argëtimit, që përmbajnë fotografi të animuar të lëvizjes, seri televizive, 

komedi dhe drama; softuere kompjuterike, konkretisht, softuere kompjuterike për 

transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit, softuer 

kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale, lojtarët 

audio dhe video shkarkues për përmbajtje multimediale me funksione multimediale dhe 

interaktive, softuere për mbrojtjen e përmbajtjes, softuer për menaxhimin e bazës së të 

dhënave, softuer për sinkronizimin e bazës së të dhënave programe kompjuterike për qasje, 

shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në internet, softuer që u mundëson përdoruesve 

të luajnë dhe programojnë audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale të lidhura me 

argëtimin; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes 

mediatike audio-vizuale; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin e përmbajtjeve 
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mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes mediatike audio-

vizuale; publikime të shkarkuara në natyrë të librave që përmbajnë karaktere nga 

animacione, aventurë veprimesh, komedi dhe/ose veçori drame, libra komik, libra për 

fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë 

veprimi, komedi dhe/librat dhe revistat e veprimtarisë së fëmijëve në fushën e argëtimit; 

pajisje telefonike celulare, domethënë pajisje pa mbajtëse, mbështjellëse telefonike celulare 

dhe mbështjellës të telefonave celularë; kartela magnetike të koduara, domethënë, kartela 

telefonike, kartela kreditimi, kartela kesh, kartela debiti dhe kartela magnetike; dhe magnet 

dekorativ.   

14   Orë; orëmatës; stoli; bylyzyk dore; bylyzyk për këmbë; gjilpërë dekoruese; zinxhirë;  

zinxhirë me zbukurime; pulla manshetash; vath; gjilpëra për jaka xhaketash; qafore; 

gjilpëra dekoruese; ngjitëse dekoruese; unaza; mjete stolish; sfera për përgatitjen e stolive;  

kuti muzikore  për stoli; stoli nga lëkura; çelsa te lëkures; çelsa nga emitimi i lëkurës; çelsa 

jo-metalik; çelsa metalik.   

16   Gjërat e shtypura dhe mallra nga letra, përkatësisht libra me karaktere  te animuara, 

avanturistike aksioni, komedie dhe/ose drame, vizatimeve komike, libra te fëmijëve, 

udhërrëfyesit strategjik, revista me karaktere te animuara, aventurave akcion, komedive dhe 

/ ose funksioneve dramatike, ngjyrosja e librave, libra pune për fëmijë; material për zyre, 

letër për shkrim, pliko,  fletore për shënime, ditarë, fletore shënimesh, uresë, kartela për 

tregti; litografi; lapsa, lapsa, kuti për te njëjtat, gome, ngjyra, marker, lapsa me ngjyrë,  

radhitëse, shkumësa dhe banak;  letër indigo, bartës i ngrohjes; postere;  folje ngjitëse 

plastike me letër e cila hiqet  për fotografi montazhi  për qëllime dekorative; fotografi te 

montuara  dhe/ose jo-te montuara; rafte për libra, etiketa për libra, kalendarë, letër për 

mbështjelljen e dhuratave; dekorues për letra dekorative, psh. Salveta letre; transfere te 

shtypura për lidhjen ose pëlhurë; shembuj te shtypur për kostume, pizhame, dukse dhe 

kanatiere.   

18   Çanta sportive, çanta te shpinës për foshnje, çanta të shpinës, çanta për pazhë, çanta për 

libra, çanta për  pelena-pampers, çanta shpine, çanta dokumentesh, çanta për takime pune, 

çanta për gjim, çanta për bartje, kuleta për monedha, çanta te belit, çanta shpine, çanta 

korsetë, çanta për treg, çanta tregu për përdorim te gjatë, ombredha; kuletë; aksesorë te 

punuar nga lëkura, përkatësisht, kuleta, çanta dore, dhe çanta shpine.   

20   Korniza e pllakave të plastikës, thes për fjetje, gota plastike, dekorime plastike për 

tortë, jastek për karrige, karrige kuverte, tapë për shishe, korniza për fotografi, jastëkë dhe 

mbështetëse të ulëseve, përforcuese për karrige, rethore për ecje të femijeve, këmbësorë, 

djep i vogel për foshnje, karrige të lartë, freskuese dore, lodër  levizese mashtruese për 

femije dhe dekorime të murit me skulptura të buta; jastek mbrojtës për shtrat të fëmijëve.    

21   Mallra nga qelqi, qeramike dhe argjile, domethënë, pjata të thella, pjata, filgjan kafeje 

dhe gota; gota qelqi për pije, domethënë, kavanoza,  krikëll (gote e madhe) dhe gota 

për pije; komplet për sheqer dhe krem; gota për fëmijë; kavanoza për ushqim; figura 

qeramike, qelqi dhe porcelani; furçë dhëmbësh; ibrik të kafesë jo elektrike dhe jo prej 

metali të çmuar; kuti për ushqim; shportë për ushqim; shporta letre; kovë për akull; kova 

plastike; kuti për dush; tepsi për tortë; lugë për servim të ushqimit, domethënë, lugë për 

servim të pites, mbajtës për tortë, lopatëz për ushqim, kapese për perdorim në kuzhine, dhe 

luge për servimn e tortës; kuti me vegla gatimi; mbulesa plastike; enë termoizoluese për 
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ushqim ose pije; prerese biskotash; çels për hapje të pijeve; shishe për ujë të shitura bosh; 

shishe për verë; shihe të vogal për pije alkoolike; dorashka për kopshtarinë; dorashka 

shtëpiake të gomës; dhe set për darkë, pra, pjata letre dhe gota letre; Mbulese për tavolinë, 

jo prej letre ose tekstili; pëlhurat për pjata.    

24   Mbulesa për dush, domethënë, peshqir dhe pëlhura larje; çarçaf krevati, domethënë; 

shtroja krevati, mbulesa (perde) krevati, çarçaf shtrati, mbulesa shtratit, kellefet e jastëkëve, 

jorgan të ngrohtë, mbulesat e jorganit, mbulesat e dyshekëve, çarçat dekorues, shtresat e 

jastëkut dhe mbulesat e krevateve; perd tekstilit për muri; perde; perde dekoruese; pambuk, 

pëlhurë poliesteri dhe/ose najloni; përhurë liri; facoleta pëlhure, mbulesa pëlhure për 

tavoline, mbulesa plastike për tavolinë; peshqir kuzhine, copë pëlhurë për tavolinë, doreza 

për pastrim, mbulese pelhurë e ngusht për tavolinë dhe copa të vogla pelhure për mbrojten e 

tavolinës; shami, mbulesa shtrati dekorative dhe peshqir të golfit.   

25   Veshje për burra, gra dhe fëmijë, domethënë, këmisha, bluza të gjata, bluza, kostume 

vrapimi, pantallona të gjatë, pantallona të shkurtë, pantallona të shkurtet mbi gju, bluza pa 

meng, veshje për shi, përparese për fëmijë, fund, bluza, kostume, rripa të holle, triko, 

xhaketa, pallto, kotumet për shi, kostumet për dëborë, lidhese, veshje ceremoniale, kapelë, 

kesulë, kapelë për diell, dorashka, rripa, shalle, veshje gjumi, pizhame, të brendshme, 

mbathje, çizme, këpucë, atlete, sandale, çorape, çizme, çorape si papuqe, kostume për not, 

maskaradë dhe kostume për Hallowen.   

28   Lodra dhe mallra sportive, duke përfshirë lojëra dhe gjëra për lojëra, domethënë figura 

aksioni dhe aksesorët e tyre; komplet lodrash për figura me aksion; mobilje lodrash; lodra 

prej pelushi; balona; lodra vaskë; lodra për udhëtim; letra për të luajtur dhe lojëra letrash; 

automjete lodër; kukulla; disqet fluturuese; njësi lojë elektronike me dorë; njësi lojë 

elektronike të mbajtur me dorë, pajisje të lojës si njësi për të luajtur një lojë tavoline, një 

lojë me letra, një lojë manipuluese, një lojë me fjalë të tipit veprimi; makina lojë që 

qëndrojë vetëm; makina për lojëra elektronike; makina për lojer ta fatit, pajisjet e lojërave, 

domethënë, makinat e lojrave të fatit me ose pa dalje më video; makina te lojrave, 

domethënë pajisjet që pranojnë një bast; aparate për rikonfigurimin e kazinove dhe të 

lojërave, të lojërave të llotarive, domethënë, makinat e lojërave dhe programet operative të 

lojrave kompjuterike të shitur si njësi; bashkim pjesësh figure dhe enigma (puzles) 

manipuluese; maska fytyre prej; skibord; patina akulli; lodra më ujë; topa, domethënë, topat 

e lojërave në rerë, topat e futbollit, basketbollit, bejsbolliut; dorashka bejsbolli; goma noti 

për përdorim rekreativ; jelek shpetim përdorim rekreativ; dërrasë për serf; dërrasë noti  për 

përdorim rekreativ; krah për notim; lodër bukëpjekësi dhe të kuzhinës; set lodre; glob 

bebore loder; kapele dekorative të letrës; stolitë e pemes se Krishtlindjes; pajisje lojë për të 

luajtur lojra kompjuterike të llojit të lojës me fjal; dekorime festive nga lerta; maska për 

Hallowen.    

29   Perime te përpunuara dhe te thara;  fruta te përpunuara dhe te thara,  xhensen  i 

përpunuar (lloj frutash me veti medicinal qe përdoret ne Azinë lindore dhe Amerikën 

veriore)  ;  rrush  i tharë, sallatë frutash, xhelatine frutash, marmelatë; qepë  te konservuara, 

ullinj te konservuar; fruta te kristalizuara;  perime dhe lëngje frutash për gatim; xhem, 

gjalpë me çokollatë,  gjalpë me  kakao  dhe gjalpë me kikirikë; fruta  dhe perime të 

konservuara ; turshi ; pije ushqimore me bazë sojë e përdorur si zëvendësues i qumështit; 

fruta dhe perime te konservuara;  patatina-patate te skuqura; mish i përpunuar dhe i tharë; 

mish; qumësht;  fruta te detit;  dhe margarinë.   

30   Pastiçeri, drithëra për mëngjes, çam-çakez (gomë përtypëse), dekorime për torte të 
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punuara nga bombonat, gomë përtypëse, konfeksione te ngrira, pjekurinë, jogurt i ngrirë, 

akullore, gjevrek, patate te skuqura me gjalpë kikiriku si ëmbëlsirë, Malt (njelmët) për 

ushqim , malt sojë; biskota te njelmëta; ëmbëlsirat te sheqerit, domethënë, te karamelizuara, 

ëmbëlsira nga karamelet, nenexhik karamele, karamele te veshura dhe karamele kokoshka, 

dhe dekorime nga bombonat për biskota; karamele ushqyese për dekorim te ëmbëlsirave; 

ëmbëlsira orizi; ëmbëlsirë ne formë tabletë; pasta; biskota dhe bukë; pije nga kafeja me 

qumësht, pije me bazë çokollate, kakao dhe pije me bazë kakao; çaj, domëthen,  çaj 

xhensen, çaj i zi, çaj i gjelbër, çaj elbi dhe çaj nga fletët e elbit; tenderuesit e mishit për 

qëllime shtëpiake; agjense lidhëse për përgatitje te akullores.   

32   Lëng nga perimet  për pije;  pije te ëmbla te punuara nga orizi dhe ëmbëltuesit, fruta 

pluhur, shurup frutash, lëng i koncentruar frutash; limonada dhe shurup për limonada; 

shurupe për pije te ëmbla te gazuara me shije te kolës; pluhur për lidhjen e pijeve; yndyrë 

për lidhjen e pijeve; pije jo alkoolike, domethënë, pije jo alkoolike, nektar frutash; lëngje 

frutash, pije frutash, pije jo alkoolike me bazë frutash, pije te trasha – me tul frutash, ujë 

seltzer, ujë me sodë, ujë për pije dhe pije sportive; preparate për përgatitjen e ujit te gazuara  

dhe lëngjeve; ujit mineral dhe ujitburimorë.   

33   Verë dhe pije alkoolike (përveç birrave).    

41   Sherbime të argëtimit, konkretisht, sigurimi i video lojrave permes internetit, sigurimi i 

sherbmeve në kmpjuter përmes internetit, ofrimi i perkoheshem i video lojrave jo të 

shkarkueshme;sherbimi i ofrimit të video lojrave në kompjuter permes rrjetit te 

internetit;sherbime të argëtimit në menyrë të drejtperdrejte, komedi, drama, animime dhe 

seriale telezivie reale;prodhimi i veprimeve te verteta, komedi, drama, animacon dhe seriale 

televizive reale;shperndarja dhe shfaqja e realizimeve të verteta, komedi, drama dhe filma 

teatral animacion me levizje të fotografive;prodhimi i realizimeve të vërteta, komedi, drama 

dhe filma teatrale animacion me levizje të fotografive;performace teatrale të dya të 

animuara dhe përmes veprimeve reale;sigurimi i infirmaiconeve përmes rrjetit kompjuterik 

global në fushen e argëtimit veçanarisht lidhur me lojra, muzikë, film dhe 

televizion;sigurimi i klipeve te filmave, fotografive dhe materiale tjera multimediale për 

qellim agrëtimi permes faqeve të internetit;sigurimi i lajmeve për ngjarje aktuale dhe 

argetuese dhe informaione lidhur me ngjarje kulture dhe arsimore, përmes rrjetit 

kompjuterik global;dhe sigurimi i informaiconeve për ngjarjet aktuale te argëtiit permes 

rrjetit global kompjuterik rrjeti në form reale të veprimit, komedi, drama dhe programe të 

animuara dhe prodhimi i filmave real, komedisë, dramës dhe filmave të animuar për 

shpërndarje nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global;sigurimi i një lojë kompjuterike që 

mund të arrihet nga një rrjet telekomunikuesi;dhe botimin elektronik të shërbimeve, 

përkatësisht publikimin e teksteve dhe veprave grafike të të tjerëve në internet duke 

përfshirë artikuj, romane, shkrime, libra komik, udhëzime strategjike, fotografi dhe 

materiale vizuale;botime jo të shkarkueshme në form të librave që përmbajnë karaktere nga 

animacione, veprime aventurë, komedi dhe / ose veçori dramash, libra komik, libra për 

fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë 

veprimi, komedi dhe / ose veçori dramatike, librat me ngjyrosje, librat për aktivitete të 

fëmijëve dhe revistat në fushën e argëtimit;shërbime të parqeve për zbavitje;sigurimi i 

shetitjeve në parkun e zbavitjes;paraqitja e shfaqjeve të drejtpërdrejta ose të para-regjistruar 

dhe / ose filmave;argëtim dhe / ose rekreacion;shërbimet e klubeve argëtuese;shërbimet e 

lojërave elektronike të ofruara nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global;sigurimi i kazinove 

dhe pajisjeve të lojërave;shërbimet argëtuese, domethënë, lojëra kazino;shërbimet e lojrave 
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elektronike të kazinos;shërbime argëtuese në formë të kinemasë se shumfishtë dhe 

zhvillimit të teatrit, ekspozitë filmike, shpërndarje filmash.   

 

 

 

(111)  24274 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/332 

(732)  DC Comics 2900 West Alameda 

Avenue, Burbank, California 91505, US 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  AQUAMAN   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, përkatësisht, të kuq për buzë, shkëlqim për buzë dhe balsam jo-

mjekësorë për buzë dhe pudër; pudër për kozmetikë; hije për sy; laps për vetulla; te kuq për 

faqe; tush për vi te syrit; llak për thonj; shkëlqyes për thonj; pudër pluhur për shminkë; 

Eliminues te shminkes; shminkë për fytyrë dhe trup; komplete për shminkim të përberë nga 

te kuqet e buzëve, shkëlqim për buzë, te kuq për buzë, hije për sy; pluhur puder për fytyrë, 

krem për fytyrë, losion për lëkurë dhe gjel për lëkurë;  depilues për fytyrë; maska për 

lëkurë; krem për pastrimin e lëkurës; preparate për kujdesin e lëkurës pa medikamente-

barëra; puder për trup; qumësht për dush;  sfera për larje-dush; vaj për larje-dush, gjel për 

banjo dhe krip jo-mjekësorë për banjo; dush dhe banjo; krem për duar dhe losione; krem 

për trup dhe losione; përgatitës për mbrojtje nga dielli, përkatësisht, krem dhe losione; 

Losion për rrezitje;  losion për bllokimin e rrezeve te diellit; krem pas rrezitjes; kremë dhe 

losione për rroje, mjete për pastrimin e lëkurës dhe mjete jo-medicinale qetësuese per trup; 

toner për lëkurë; dezodorant për përdorim personal; mjete kundër djerëses; deodorant për 

trup; ujë kolonje; parfum; spërkatës për trup; spërkatës-sprei me aromë; krem për thonjë; 

eliminues i llakut te thonjve; sapun, përkatësisht, sapun  për larje i lëngshëm, sapun me gjel 

dhe sapun për bar; sapun për detergjent ne gjendje te lënget dhe pluhur; zbutës rrobash; 

sapun dezodorant, sapun për lëkurë; pasta për dhembë, gojë; shampo; balsam për flokë; 

gjele për stil frizurash (stiling); losione për stil frizurash; preparate për zbardhim dhe 

substanca tjera për pastrimin e rrobave, përkatësisht detergjent për pastrimin e rrobave, 

mjete për zbutjen e pëlhurave, mjete për eliminimin e njollave për rroba,  qull për pastrimin 

e rrobave; dhe freskues-aromatik për dhoma.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinere, te destinuara për trajtimin e djegieve nga dielli, 

per kujdesin e lëkurës, për hidratimin e lëkurës, preparate me Aloa vera, bizmut 

preparate;preparate sanitare për qëllime mjekësore;substanca distike te adoptuara për 

përdorim mjekësorë, përkatësisht sheqer dietal;allçi për përdorim mjekësorë;materiale për 

fashim,  përkatësisht fasha për fashim;materiale kundër dhimbjes se dhëmbëve, dyllë 

dentar;dezinfektues;ushqim për foshnje;vitamina;pije kryesisht me vitamina, përkatësisht, 

pije me shtesa te shëndetshme  ushqyese te natyrës te pijeve vitaminoze;shtesa te ushqimit 

te shëndetshëm te punuara kryesisht nga vitaminat;aditivë plastike dhe fasha  te materialeve 

për fashim te plagëve te lëkurës;alkool për përdorim lokal;aspirinë për fëmijë.   

9   Filma, shfaqje te filmave komedi, drama, veprime, aventura dhe/ose animacione, dhe 
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filma për transmetim filmash në televizion me komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose 

animacion; disqe audio disqe dhe disqe dixhitale me dhunti të shumta që përfshijnë muzikë, 

komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose animacion; kufje stereo; bateri; telefonat pa tela; 

Lojtarët CD; Disqet e lojërave kompjuterike CD-ROM; telefon dhe/ose radio pajisje me 

vibrim; lojtarët me kompakt disk; radio; jastek të miut; syze, syze dielli dhe këllef për to; 

softuare të shkarkueshëm për përdorim në lojëra kompjuterike në internet, softuer i 

shkarkueshëm i lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik për lojëra për përdorim në 

telefonat celulare dhe te mençur; video dhe lojëra kompjuterike; fishekë lojë video; softuere 

kompjuterik dhe video lojë; softuer kompjuterik për lojëra për makinat e lojërave përfshirë 

makinat e lojërave të fatit; softuer kompjuterik ose firmuere për lojërat e fatit në çdo 

platformë të kompjuterizuar, duke përfshirë edhe panel komandues te dedikuar lojërave, 

makina me targa me bazë video, makina  te çara me bazë mbështjellëse dhe terminalet e 

lotarisë së videove; Disqet e kompjuterëve dhe programet kompjuterike CD-ROM dhe 

digjitale me veti të shumta, domethënë, softuere që lidh video digjitale dhe audio media me 

një rrjet informacioni kompjuterik global; përmbajtje audio-vizuale të shkarkueshme të 

medieve në fushën e argëtimit, që përmbajnë fotografi të animuar të lëvizjes, seri televizive, 

komedi dhe drama; softuere kompjuterike, konkretisht, softuere kompjuterike për 

transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit, softuer 

kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale, lojtarët 

audio dhe video shkarkues për përmbajtje multimediale me funksione multimediale dhe 

interaktive, softuere për mbrojtjen e përmbajtjes, softuer për menaxhimin e bazës së të 

dhënave, softuer për sinkronizimin e bazës së të dhënave programe kompjuterike për qasje, 

shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në internet, softuer që u mundëson përdoruesve 

të luajnë dhe programojnë audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale të lidhura me 

argëtimin; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes 

mediatike audio-vizuale; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin e përmbajtjeve 

mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes mediatike audio-

vizuale; publikime të shkarkuara në natyrë të librave që përmbajnë karaktere nga 

animacione, aventurë veprimesh, komedi dhe/ose veçori drame, libra komik, libra për 

fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë 

veprimi, komedi dhe/librat dhe revistat e veprimtarisë së fëmijëve në fushën e argëtimit; 

pajisje telefonike celulare, domethënë pajisje pa mbajtëse, mbështjellëse telefonike celulare 

dhe mbështjellës të telefonave celularë; kartela magnetike të koduara, domethënë, kartela 

telefonike, kartela kreditimi, kartela kesh, kartela debiti dhe kartela magnetike; dhe magnet 

dekorativ.   

14   Orë; orëmatës; stoli; bylyzyk dore; bylyzyk për këmbë; gjilpërë dekoruese; zinxhirë;  

zinxhirë me zbukurime; pulla manshetash; vath; gjilpëra për jaka xhaketash; qafore; 

gjilpëra dekoruese; ngjitëse dekoruese; unaza; mjete stolish; sfera për përgatitjen e stolive;  

kuti muzikore  për stoli; stoli nga lëkura; çelsa te lëkures; çelsa nga emitimi i lëkurës; çelsa 

jo-metalik; çelsa metalik.   

16   Gjërat e shtypura dhe mallra nga letra, përkatësisht libra me karaktere  te animuara, 

avanturistike aksioni, komedie dhe/ose drame, vizatimeve komike, libra te fëmijëve, 

udhërrëfyesit strategjik, revista me karaktere te animuara, aventurave akcion, komedive dhe 

/ ose funksioneve dramatike, ngjyrosja e librave, libra pune për fëmijë; material për zyre, 
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letër për shkrim, pliko,  fletore për shënime, ditarë, fletore shënimesh, uresë, kartela për 

tregti; litografi; lapsa, lapsa, kuti për te njëjtat, gome, ngjyra, marker, lapsa me ngjyrë,  

radhitëse, shkumësa dhe banak;  letër indigo, bartës i ngrohjes; postere;  folje ngjitëse 

plastike me letër e cila hiqet  për fotografi montazhi  për qëllime dekorative; fotografi te 

montuara  dhe/ose jo-te montuara; rafte për libra, etiketa për libra, kalendarë, letër për 

mbështjelljen e dhuratave; dekorues për letra dekorative, psh. Salveta letre; transfere te 

shtypura për lidhjen ose pëlhurë; shembuj te shtypur për kostume, pizhame, dukse dhe 

kanatiere.   

18   Çanta sportive, çanta te shpinës për foshnje, çanta të shpinës, çanta për pazhë, çanta për 

libra, çanta për  pelena-pampers, çanta shpine, çanta dokumentesh, çanta për takime pune, 

çanta për gjim, çanta për bartje, kuleta për monedha, çanta te belit, çanta shpine, çanta 

korsetë, çanta për treg, çanta tregu për përdorim te gjatë, ombredha; kuletë; aksesorë te 

punuar nga lëkura, përkatësisht, kuleta, çanta dore, dhe çanta shpine.   

 

 

 

(111)  24305 

(151)  29/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/333 

(732)  Calzedonia S.p.A. Via Portici 

Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapelë.   

 

 

 

(111)  24307 

(151)  29/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/334 

(732)  Calzedonia S.p.A. Via Portici 

Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  COBEY 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapelë.   
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(111)  24259 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/335 

(732)  Mübarek Natural Products 

Food Industry and Trade Inc.  Ostim Mah. 

1142.Sok. No: 15/A Yenimahalle-Ankara, 

TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 Kodra e Diellit, 

zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Mjaltë, preparate mjalti perzier me barishta.   

31   Produkte pyjore, barishta pyjesh;fara, lule dhe bimë natyrore.   

 

 

 

(111)  24349 

(151)  31/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/336 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250  

64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 Kodra e Diellit, 

zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  ALLERGOPHARMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, posaçërisht për trajtim të alergjive; preparate bilogjike dhe 

kimike për qëllime medicinale dhe farmaceutike; vaksina; preparate diagnostike për qëllime 

medicinale, posaçërisht preparate diagnostike për alergji.    

9   Aparate dhe instrumente shkencore; programe kompjuterike (të incizuara, të cilat mund 

të shkarkohen nga interneti, të dounlodohen); aparate matëse; instrumente matëse.   

10   Aparate dhe instrumente medicinale; aparate diagnostike për qëllime medicinale; 

shiringa për qëllime  medicinale; shiringa hipodermik.   

44   Sherbime medicinale; shërbime për kryerjen  e studimeve medicinale dhe klinike; 

ofrimi i ndihmës medicinale.   

 

 

 

(111)  24266 

(151)  24/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/337 

(591)  Bardhë, gjelbërt, kuqe, verdhë dhe 

braun 

(540)  RISO 
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(300)   

(732)  N.T. “LIRIDONI” Magjistrala 

Prishtinë-Ferizaj KM-9 Prishtinë, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Orizi.   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.   

 

 

 

(111)  24308 

(151)  29/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/338 

(732)  Calzedonia S.p.A. Via Portici 

Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapelë.   

 

 

 

(111)  24309 

(151)  29/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/339 

(732)  Calzedonia S.p.A. Via Portici 

Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, shampon; shminka, preparate për 

shminkim, gjëra tualeti; ngjyra afatshkurta  për flokë, ngjyra te qëndrueshme për flokë, 
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spërkatës flokësh, preparate për valëzim te flokëve, losione për flokë, gjel për flokë, ngjyra 

flokësh; losion për trup, pudër për trup, spërkatës për trup, krem për duar dhe trup, 

preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, qumësht për pastrim për qëllime tualeti; 

preparate për dush për qëllime personale sanitare ose për qëllime freskimi-dozodorimi 

[gjera tualeti], gjel për dush, shampo për dush me shkumë-fluska, preparate për dush jo 

mjekësore, krip për dush jo për qëllime mjekësore; preparate kundër djerse [tualeti], 

dezodorante  për përdorim personal; preparate te rrojës, losione për përdorim pas rroje, 

sapun për rroje, gjel për rroje, shkumë për rroje; pastrues për gojë, jo për qëllime 

mjekësore, spërkatës për freskimin e frymëmarrjes, shirita për freskimin e frymëmarrjes; 

preparate për mbrojtje nga dielli, preparate për diellosje-rrezitje [kozmetikë], shkëlqyes te 

buzëve,  gjel për masazhe tjetër nga ai për përdorim ne mjekësi, transfere dekorative  për 

qëllime kozmetike; preparate për kujdesin e thonjve, shkëlqyes për thonj; krem për këpucë, 

dyllë për këpucë, shkëlqyes për këpucë, dyllë për këpucë; preparate aromatike te ajrit, 

detergjente me ngjyra tualeti, aromatizues [aromatik], thasë për aromatizimin e pëlhurave, 

drunj aromatik.   

18   Çanta për plazh; çanta  për dokument; kuti për karta biznesi; kuti për karta [kuti për 

fletore]; kuti për kartela të kreditit [kuleta]; çanta për çelesa; çanta rrobsh për udhëtim; 

çanta dore; çanta rrjete për blerje; kuletat e xhepit; çanta për bartjen e foshnjave; çantë 

dore; çantë shpine; çanta për shkollë; çanta për pazar; rripat e krahrorit prej lëkure; çanta 

me mbajtese për bartjen e foshnjave; valixhe; çanta udhëtimi; komplet udhëtime [mallra 

lëkure]; kuti të udhëtimit; kuti [bagazhet]; valigje; çanta për pazar me rrota; mbulues 

ombrelle; çadra; shkop për ecje; çanta në form kutie, jo të pajisura.   

24   Peshqir për plazh; pelhurë, përveç veshjeve; dorashka sportive; batanije për krevat; 

mbuloja për shtrat; mbulesa shtrati; çarçaf krevati; pëlhura për përdorim të tekstilit; peshqir 

fytyre të tekstilit; shamitë e tekstilit; pëlhura për perdorim shtëpiake; pëlhura të thurura; 

etiketat e rrobave; rroba liri; pëlhurë e brendshme; dyshekët; rrjeta kundër mushkonjave; 

perde me rrjetë; kallef për jastek; imitim i jastëkeve; mbulesa te vogla për tavoline te vogla, 

jo prej letre; çarçafë [tekstile]; perde dushi të tekstilit ose të plastikës; thas të gjumit; 

mbulese tavoline, jo prej letre; pëlhurë për tavolinë, jo prej letre; mbulese, jo prej letre; 

peceta të tekstilit; mbulesa te ngushta  tavoline; material tekstili; peshqir të tekstilit; 

mbulesa (qilim) udhëtim [veshje për mbuloje].   

25   Veshje, mbathje, mbulesa; ndresa te poshtme, rreshqitese, sytjena, kostime plazhi,  

ndresa per plazhë, rroba te nates, pizhama,  babidoll, këmisha te nates, fustana te nates; 

fustana, funda, këmisha, rroba, pantolla, pantolla te shkurta, kostume, jelek, fustane; 

trikotazhë, këmisha te thurura, funda te thurur, fustana te thurur; korset, ndresa te poshtme 

femrash, rripa per shtengim beli, llastik çorapash, çorapë, çorapë deri ne gju te kembes, 

çorapë - (veshja e hollë, e ngushtë e një gruaje, zakonisht e bërë prej najloni ose fije të tjera 

të thurura, duke mbuluar këmbët); hullahope, lidhese,  papuçe; veshje sportive, rroba per 

larje, kapela per larje, rripa [veshje], kombinime [rroba], dorashka [veshje], dorashka, kufje 

per vesh [veshje], shirita per kokë [veshje], shamia bandanas[mbulesa]; shall qafe, kollare, 

shamia koke, shalla; poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se leshit me një 

çarje në mes për kokën, kuleta [veshje].   

35   Porosi përmes postës, shërbime me pakicë online dhe shërbime të shitjes me pakicë në 

fushën e aksesorëve të modës, sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, shampo, 

kozmetikë, preparate për heqjen e kozmetikes dhe tualetin, ngjyra e flokëve, ngjyrues të 

flokëve, sperkates për floke; pergatitje për valezimin e flokeve, losione per floke, gjel per 
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floke, ngjyrues te flokeve, losion për trup, puder për trup, spray për trup, krem për duar dhe 

trup; përgatitjet për kujdesin e lëkurës jo mjekësore, qumesht për qellim tualeti, përgatitjet 

për dush për qëllime personale sanitare ose deodorant [tualete], gjel për dush, flluska për 

dush, përgatitje jo mjekesore për dush dhe kripërat e banjës për qëllime jo mjekësore, 

preparate – kundër djersës [tualete], dezodorantët për përdorim personal, preparate për 

rroje, losione për pas rroje, sapun për rroje, gjel për rruajtje, shkumë për rruajtje, pastruesit 

e gojës, jo për qellime mjeksore, spraj për freskimin e frymëmarrje dhe shirita për freskimin 

frymëmarrje, prepareate kundër rrezitje, preparate për rrezitje nga dielli [kozmetikë], të kuq 

buzesh, gjel per masazh përveç për qëllime mjekësore dhe dekorime që vendosen për 

qëllime kozmetike, preparate për kujdesin e thonjve, manikyrin e thonjve, parafin për 

këpucë, ngjyrë për këpucë, krem per lustërim te këpucëve, dyll për këpucë, preparatet dhe 

aromave për ajrosje, detergjentë tualeti me ngjyra, lule të thara dhe erëza [aroma], qese për 

parfumimin e pelhurës dhe dru aromatik, veshje, këpucë, kapelë, veshje te brendshme, te 

brendshme, rrip, çorape, sytjena, veshje për not, rroba plazhi, veshje për mbremje, pizhama, 

rroba te brendshme për gra, kemisha nate dhe fustana nate, veshje, funde, këmisha, 

kostume, pantallona, pantollona për bebe, xhinse, pantallona të shkurtra, bluza, xhaketa dhe 

rrobë shtëpie (banjorkë), trikotazh, këmisha të thurura, funde të thurura dhe rroba të 

thurura, veshje e brendshme për gra, rripa për të brendshme, llastik çorapesh, çorape, 

çorape te gjata, çorape te ngushta, mbathje me këmbëza dhe çorape, pantofla, sandale, 

veshje sportive, banjorkë, kapele për larje, rripa [veshje] dhe kombinime [veshje], [veshje], 

dorashka, kufje për vesh [veshje], rripa për kokë [veshje], kapelë, kësulë, kapelë me strehë 

[mbeshtjelles për kokë, shami [mbështjellës për qafë], shall për qafë [shalla], kollare, 

mbështjelles, shami te mëdha, shalla te gjerë, poncho – kapelë e punuar nga një copë e 

trashë e leckës se leshit me një çarje në mes për kokën dhe kuleta (veshje).    

 

 

 

(111)  24311 

(151)  29/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/340 

(732)  Calzedonia S.p.A. Via Portici 

Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, shampon; shminka, preparate për 

shminkim, gjëra tualeti; ngjyra afatshkurta  për flokë, ngjyra te qëndrueshme për flokë, 

spërkatës flokësh, preparate për valëzim te flokëve, losione për flokë, gjel për flokë, ngjyra 

flokësh; losion për trup, pudër për trup, spërkatës për trup, krem për duar dhe trup, 

preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, qumësht për pastrim për qëllime tualeti; 

preparate për dush për qëllime personale sanitare ose për qëllime freskimi-dozodorimi 

[gjera tualeti], gjel për dush, shampo për dush me shkumë-fluska, preparate për dush jo 

mjekësore, krip për dush jo për qëllime mjekësore; preparate kundër djerse [tualeti], 

dezodorante  për përdorim personal; preparate te rrojës, losione për përdorim pas rroje, 
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sapun për rroje, gjel për rroje, shkumë për rroje; pastrues për gojë, jo për qëllime 

mjekësore, spërkatës për freskimin e frymëmarrjes, shirita për freskimin e frymëmarrjes; 

preparate për mbrojtje nga dielli, preparate për diellosje-rrezitje [kozmetikë], shkëlqyes te 

buzëve,  gjel për masazhe tjetër nga ai për përdorim ne mjekësi, transfere  dekorative  për 

qëllime kozmetike; preparate për kujdesin e thonjve, shkëlqyes për thonj; krem për këpucë, 

dyllë për këpucë, shkëlqyes për këpucë, dyllë për këpucë; preparate aromatike te ajrit, 

detergjente me ngjyra tualeti, aromatizues [aromatik], thasë për aromatizimin e pëlhurave, 

drunj aromatik.   

25   Veshje, mbathje, mbulesa; ndresa te poshtme, rreshqitese, sytjena, kostime plazhi,  

ndresa per plazhë, rroba te nates, pizhama,  babidoll, këmisha te nates, fustana te nates; 

fustana, funda, këmisha, rroba, pantolla, pantolla te shkurta, kostume, jelek, fustane; 

trikotazhë, këmisha te thurura, fund ate thurur, fustana te thurur; korset, ndresa te poshtme 

femrash, rripa per shtengim beli, llastik çorapash, çorapë, çorapë deri ne gju te kembes, 

çorapë - (veshja e hollë, e ngushtë e një gruaje, zakonisht e bërë prej najloni ose fije të tjera 

të thurura, duke mbuluar këmbët) ; hullahope, lidhese,  papuçe; veshje sportive, rroba per 

larje, kapela per larje, rripa [veshje], kombinime [rroba], dorashka [veshje], dorashka, kufje 

per vesh [veshje], shirita per kokë [veshje], shamia bandanas[mbulesa]; shall qafe, kollare, 

shamia koke, shalla; poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se leshit me një 

çarje në mes për kokën, kuleta [veshje].   

35   Porosi përmes postës, shërbime me pakicë online dhe shërbime të shitjes me pakicë në 

fushën e aksesorëve të modës, sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, shampo, 

kozmetikë, preparate për heqjen e kozmetikes dhe tualetin, ngjyrat e flokëve, ngjyrues të 

flokëve, sperkates për floke;pergatitje për valezimin e flokeve, losione per floke, gjel per 

floke, ngjyrues te flokeve, losion për trup, puder për trup, sprej për trup, krem për duar dhe 

trup;përgatitjet për kujdesin e lëkurës jo mjekësore, qumesht për qellim tualeti, përgatitjet 

për dush për qëllime personale sanitare ose dezodorant [tualete], gjel për dush, flluska për 

dush, përgatitje jo mjekesore për dush dhe kripërat e banjës për qëllime jo mjekësore, 

preparate – kundër djersës [tualete], dezodorantët për përdorim personal, preparate për 

rroje, losione për pas rrojes, sapun për rroje, xhel për rroje, shkumë për rroje, pastruesit e 

gojës, jo për qellime mjeksore, spraj për freskimin e frymëmarrje dhe shirita për freskimin 

frymëmarrje, prepareate kundër rrezitje, preparate për rrezitje nga dielli [kozmetikë], të kuq 

buzesh, gjel per masazh përveç për qëllime mjekësore dhe dekorime që vendosen për 

qëllime kozmetike, preparate për kujdesin e thonjve, manikyrin e thonjve, parafin për 

këpucë, ngjyrë për këpucë, krem për lustërim te këpucëve, dyll për këpucë, preparatet dhe 

aromave për ajrosje, detergjentë tualeti me ngjyra, lule të thara dhe erëza [aroma], qese për 

parfumimin e pelhurës dhe dru aromatik, veshje, këpucë, kapelë, veshje te brendshme, te 

brendshme, rrip, çorape, sytjena, veshje për not, rroba plazhi, veshje për mbremje, pizhama, 

rroba te brendshme për gra, kemisha nate dhe fustana nate, veshje, funde, këmisha, 

kostume, pantallona, pantollona për bebe, xhinse, pantallona të shkurtra, bluza, xhaketa dhe 

rrobë shtëpie (banjorkë), veshje te thurura, këmisha të thurura, funde të thurura dhe rroba të 

thurura, veshje e brendshme për gra, rripa për të brendshme, llastik çorapesh, çorape, 

çorape te gjata, çorape te ngushta, mbathje me këmbëza dhe çorape, pantofla, sandale, 

veshje sportive, banjorkë, kapele për larje, rripa [veshje] dhe kombinime [veshje], [veshje], 

dorashka, kufje për vesh [veshje], rripa për kokë [veshje], kapelë, kësulë, kapelë me strehë 

[mbeshtjelles për kokë, shami [mbështjellës për qafë], shall për qafë [shalla], kollare, 

mbështjelles, shami te mëdha, poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se 
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leshit me një çarje në mes për kokën shalla te gjerë, dhe kuleta (veshje).   

 

 

 

(111)  24327 

(151)  30/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/341 

(732)  Calzedonia S.p.A. Via Portici 

Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, shampon; shminka, preparate për 

shminkim, gjëra tualeti; ngjyra afatshkurta  për flokë, ngjyra te qëndrueshme për flokë, 

spërkatës flokësh, preparate për valëzim te flokëve, losione për flokë, gjel për flokë, ngjyra 

flokësh; losion për trup, pudër për trup, spërkatës për trup, krem për duar dhe trup, 

preparate jo mjekësore për kujdesin e lëkurës, qumësht për pastrim për qëllime tualeti; 

preparate për dush për qëllime personale sanitare ose për qëllime freskimi-dozodorimi 

[gjera tualeti], gjel për dush, shampo për dush me shkumë-fluska, preparate për dush jo 

mjekësore, krip për dush jo për qëllime mjekësore; preparate kundër djerse [tualeti], 

dezodorante  për përdorim personal; preparate te rrojës, losione për përdorim pas rroje, 

sapun për rroje, gjel për rroje, shkumë për rroje; pastrues për gojë, jo për qëllime 

mjekësore, spërkatës për freskimin e frymëmarrjes, shirita për freskimin e frymëmarrjes; 

preparate për mbrojtje nga dielli, preparate për diellosje-rrezitje [kozmetikë], shkëlqyes te 

buzëve,  gjel për masazhe tjetër nga ai për përdorim ne mjekësi, transfere  dekorative  për 

qëllime kozmetike; preparate për kujdesin e thonjve, shkëlqyes për thonj; krem për këpucë, 

dyllë për këpucë, shkëlqyes për këpucë, dyllë për këpucë; preparate aromatike te ajrit, 

detergjente me ngjyra tualeti, aromatizues [aromatik], thasë për aromatizimin e pëlhurave, 

drunj aromatik.   

25   Veshje, mbathje, mbulesa; ndresa te poshtme, rreshqitese, sytjena, kostime plazhi,  

ndresa per plazhë, rroba te nates, pizhama,  babidoll, këmisha te nates, fustana te nates; 

fustana, funda, këmisha, rroba, pantolla, pantolla te shkurta, kostume, jelek, fustane; 

trikotazhë, këmisha te thurura, fund te thurur, fustana te thurur; korset, ndresa te poshtme 

femrash, rripa per shtengim beli, llastik çorapash, çorapë, çorapë deri ne gju te kembes, 

çorapë - (veshja e hollë, e ngushtë e një gruaje, zakonisht e bërë prej najloni ose fije të tjera 

të thurura, duke mbuluar këmbët) ; hullahope, lidhese,  papuçe; veshje sportive, rroba per 

larje, kapela per larje, rripa [veshje], kombinime [rroba], dorashka [veshje], dorashka, kufje 

per vesh [veshje], shirita per kokë [veshje], shamia bandanas[mbulesa]; shall qafe, kollare, 

shamia koke, shalla; poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se leshit me një 

çarje në mes për kokën, kuleta [veshje].   

35   Porosi përmes postës, shërbime me pakicë online dhe shërbime të shitjes me pakicë në 

fushën e aksesorëve të modës, sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetikë, shampo, 

kozmetikë, preparate për heqjen e kozmetikes dhe tualetin, ngjyrat e flokëve, ngjyrues të 

flokëve, sperkates për floke;pergatitje për valezimin e flokeve, losione per floke, gjel per 
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floke, ngjyrues te flokeve, losion për trup, puder për trup, sprej për trup, krem për duar dhe 

trup;përgatitjet për kujdesin e lëkurës jo mjekësore, qumesht për qellim tualeti, përgatitjet 

për dush për qëllime personale sanitare ose dezodorant [tualete], gjel për dush, flluska për 

dush, përgatitje jo mjekesore për dush dhe kripërat e banjës për qëllime jo mjekësore, 

preparate – kundër djersës [tualete], dezodorantët për përdorim personal, preparate për 

rroje, losione për pas rrojes, sapun për rroje, xhel për rroje, shkumë për rroje, pastruesit e 

gojës, jo për qellime mjeksore, spraj për freskimin e frymëmarrje dhe shirita për freskimin 

frymëmarrje, prepareate kundër rrezitje, preparate për rrezitje nga dielli [kozmetikë], të kuq 

buzesh, gjel per masazh përveç për qëllime mjekësore dhe dekorime që vendosen për 

qëllime kozmetike, preparate për kujdesin e thonjve, manikyrin e thonjve, parafin për 

këpucë, ngjyrë për këpucë, krem për lustërim te këpucëve, dyll për këpucë, preparatet dhe 

aromave për ajrosje, detergjentë tualeti me ngjyra, lule të thara dhe erëza [aroma], qese për 

parfumimin e pelhurës dhe dru aromatik, veshje, këpucë, kapelë, veshje te brendshme, te 

brendshme, rrip, çorape, sytjena, veshje për not, rroba plazhi, veshje për mbremje, pizhama, 

rroba te brendshme për gra, kemisha nate dhe fustana nate, veshje, funde, këmisha, 

kostume, pantallona, pantollona për bebe, xhinse, pantallona të shkurtra, bluza, xhaketa dhe 

rrobë shtëpie (banjorkë), veshje te thurura, këmisha të thurura, funde të thurura dhe rroba të 

thurura, veshje e brendshme për gra, rripa për të brendshme, llastik çorapesh, çorape, 

çorape te gjata, çorape te ngushta, mbathje me këmbëza dhe çorape, pantofla, sandale, 

veshje sportive, banjorkë, kapele për larje, rripa [veshje] dhe kombinime [veshje], [veshje], 

dorashka, kufje për vesh [veshje], rripa për kokë [veshje], kapelë, kësulë, kapelë me strehë 

[mbeshtjelles për kokë, shami [mbështjellës për qafë], shall për qafë [shalla], kollare, 

mbështjelles, shami te mëdha, poncho-kapelë e punuar nga një copë e trashë e leckës se 

leshit me një çarje në mes për kokën shalla te gjerë, dhe kuleta (veshje).   

 

 

 

(111)  24325 

(151)  29/01/2019 

(181)  13/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/342 

(732)  LEO GROUP CO., LTD. No.1 Leo 

Road, Binhai, Wenling, Zhejiang 317503, 

CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pompa ajrimi për akuariumë; Pompa [makineri]; Kositëse bari [makineri]; 

Kultivatorë [makineri]; Makineri që shkëpusin frutin nga kërcelli [makineri]; Makineri 

bujqësore; Dinamo; Pajisje për copëtim dhe largim të mbeturiave; Pompa për instalime 

ngrohëse; Pompa centrifugale; Motorino për makineri që konvertojnë forma të ndryshme 

energjie në mekanike dhe për motorë me djegie të brendshme; Makineri grabujë.   

11   Aparatura të marrjes së ujit; Aparatura për shtjella uji; Instalime për pastrim uji; 

Aparatura për filtrim uji; Instalimi pastrimi për ujrat e zeza; Aparatura dhe makineri për 

pastrim uji; Aparatura që pastrojnë vajin; Aparatura filtrimi për akuariumë; Instalime për 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

488 

 

furnizim me ujë; Aparatura për zbutje uji; Instalime ngrohëse; Instalime ngrohëse të ujit të 

ngrohtë; Instalime për shpërndarje uji; Sterilizuesa uji; Aparatura për shpërlarje.   

 

 

 

(111)  24336 

(151)  30/01/2019 

(181)  14/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/345 

(591)  C:40   M:0    Y:100    K:0, 

C:70   M:0    Y:100    K:0 

(732)  “FSF” SH.P.K  Pashko Vasa, Nr.2-1, 

Prishtinë, KS 

(740)  Sejdiu dhe Qerkini SH.P.K, 

përkatesisht av. Rinor Kastrati Lagjia 

Veternik, EXDC 3, L/10, kati 6, nr 17 

10 000 Prishtine  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Transmetim televiziv kabllor, ofrimi i ndihmave përmes forumeve online 

ofrimi i shërbimeve online (radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit), transmetimi 

televiziv, transmetimi përmes radios, komunikimi përmes radios 

41  Stërvitje dhe trajnime, edukim dhe trajnim, instruksione të gjymnastikës, shërbimet e 

klubit shëndetësor (trajnime shëndetësore dhe palestër), edukimi fizik, trajnimet praktike 

(demostrime), ofrimi i programeve televizive të cilat nuk mund të shkarkohen përmes 

shërbimeve të video on demand 

   

 

(111)  24260 

(151)  24/01/2019 

(181)  14/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/348 

(591)  E gjelbër, e kaltër dhe qielli   

(732)  " INDRIT " SH.P.K  Vlore Lagjia 

Rilindja, Rruga Misto Mele, Objekt Nr.1390,   

kati 1, Vlore, AL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Pajisje për ndriçim, ngrohje, gatim, frigorifer, tharje, ventilim, pajisje për 

sterilizim uji dhe ngrohje uji me qellim sanitar.   
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(111)  24371 

(151)  05/02/2019 

(181)  16/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/352 

(591)  Ngjyrë vjollce,ngjyrë e kuqe, ngjyrë e 

verdhë, ngjyrë e gjelbër , ngjyrë e kaltërt dhe 

ngjyrë kafe 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24372 

(151)  05/02/2019 

(181)  16/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/353 

(591)  Ngjyrë e kuqe, ngjyrë e verdhë dhe  

ngjyrë e kaltërt 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 
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vihen në punë me monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24370 

(151)  05/02/2019 

(181)  16/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/354 

(591)  Ngjyrë e kuqe dhe ngjyrë e verdhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24384 

(151)  05/02/2019 

(181)  16/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/355 

(591)  Ngjyrë e kuqe, ngjyrë e verdhë,ngjyrë 

e kaltër, ngjyrë kafe dhe ngjyrë e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24369 

(151)  05/02/2019 

(181)  16/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/356 

(591)  Ngjyrë e kuqe, ngjyrë e verdhë, ngjyrë 

portokalli ngjyrë e zezë dhe ngjyrë e bardhë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie;aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit;aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve;transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi;makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë;kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna;aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24368 

(151)  05/02/2019 

(181)  16/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/357 

(591)  Ngjyrë e kaltër dhe ngjyrë e bardhë. 

(732)  Ngjyrë e kaltër dhe ngjyrë e bardhë. 4 

(540)   
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Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24367 

(151)  05/02/2019 

(181)  16/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/358 

(591)  Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e bardhë, 

ngjyrë e verdhë, ngjyrë kafe dhe ngjyrë e 

gjelbër. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

493 

 

 

(111)  24365 

(151)  05/02/2019 

(181)  16/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/359 

(591)  Ngjyrë e verdhë, ngjyrë e kaltër, 

ngjyrë e kuqe dhe ngjyrë e gjelbër. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24373 

(151)  05/02/2019 

(181)  16/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/360 

(591)  Ngjyrë kafe, ngjyrë e verdhë, ngjyrë e 

kaltërt, ngjyrë e kuqe dhe ngjyrë e zezë. 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 
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vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

41   Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  24510 

(151)  28/02/2019 

(181)  27/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/382 

(591)  E kuqe, e bardhë                                    

(300)  87652163  19/10/2017  US 

(732)  Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte dhe shërbime: “Pasta dhëmbësh dhe shpërlarës të gojës, zbardhues 

kozmetikë”.   

21   Produkte dhe shërbime: “Furça dhëmbësh, pastrues interdental, pastrues dhëmbësh”.   

 

 

 

(111)  24513 

(151)  28/02/2019 

(181)  28/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/384 

(591)  E bardhë, E Zezë dhe Vjollce. 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm,shërbime 

rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose 
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komisionerëve;strehim për kafshët,shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel 

nga ana e agjentëve ose komisionerëve të 

udhëtimit;Hotele;Motele;Lokale;Kafene;Pensione;Restorante,Restorante me vetë-

shërbim,Rezervime akomodimi;Sigurimi i ambjenteve të terrenit për kampingje,Shërbime 

baresh,Shtëpi turizmi, Salla dasmash.   

 

 

 

(111)  24512 

(151)  28/02/2019 

(181)  28/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/385 

(591)  E bardhë, E Zezë. 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C Qendrim 

Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)  Morea Construction 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Ndërtimin e ndërtesave, Ndërtimtari;  riparimi, shërbimet e instalimit, nen klasat 

B0043 Mbikqyrja e ndertimit te ndertesave. C0106 Ndertimi, C0107 Konsullta Ndertimi, 

C0109 Paisje Ndertimi (me qira), C0110 Informata te ndertimit,H0004 ndertimin e 

limaneve porteve,P0043 Ndertimin e Tubacioneve dhe mirmbatjen,W0002 Ndertimi i 

depove dhe riparimi, U0003 Ndertimet nenujore.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm,shërbime 

rezervimi për strehimin e udhëtarëve, veçanërisht nëpërmjet agjensive të udhëtimit ose 

komisionerëve; strehim për kafshët,shërbime lidhur me rezervimin e dhomave në një hotel 

nga ana e agjentëve ose komisionerëve të udhëtimit; Hotele; Motele; Lokale; Kafene; 

Pensione; Restorante; Restorante me vetë-shërbim; Rezervime akomodimi; Sigurimi i 

ambjenteve të terrenit për kampingje; Shërbime baresh; Shtëpi turizmi, Salla dasmash.   

 

 

 

(111)  24262 

(151)  24/01/2019 

(181)  28/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/386 

(732)  Godfrey Phillips India Limited,  

a company registered in India 49, 

Community Centre, Friends Colony, New 

Delhi 110025, IN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  STELLAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   cigare, duhan i papërpunuar ose i përpunuar dhe artikuj të duhanpirësve të 

përfshira në klasën 34.   
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(111)  24244 

(151)  23/01/2019 

(181)  28/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/387 

(300)  201733791  28/09/2017  UK 

(732)  Nicoventures Holdings Limited Globe 

House 1 Water Street London WC2R 3LA, 

UK 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VUSE   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare elektronike;gëzhojë për cigare elektronike;lëngje për cigare 

elektronike;cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit;zëvendësuesit e 

duhanit;cigare;duhan;produktet e duhanit;çantë të cigareve;kuti të cigareve.   

 

 

 

(111)  24324 

(151)  29/01/2019 

(181)  29/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/388 

(732)  Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16 CH-4123 Allschwil, CH 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut L  9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  OPSYNVI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  24303 

(151)  28/01/2019 

(181)  29/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/389 

(732)  Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16 CH-4123 Allschwil, CH 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut L  9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  GOVANCI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   
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(111)  24361 

(151)  01/02/2019 

(181)  30/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/396 

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,  

Prishtinë 

 
 

(540)  BELEPTIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  24351 

(151)  31/01/2019 

(181)  03/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/409 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  TALFREZAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve 

respiratore;vaksina.   

 

 

 

(111)  24362 

(151)  04/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/413 

(591)  E bardhe, e gjelber, e verdhe dhe e 

kuqe 

(732)  “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr 2,  Prishtine Kosovë, KS 

 

(540)   
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(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

 

(111)  24364 

(151)  05/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/414 

(591)  E bardhe, e kuqe, rose dhe e kalter 

(732)  “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina” 

,Nr 2,  Prishtine Kosovë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

 

(111)  24363 

(151)  04/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/415 

(591)  E bardhe, e kalter, e gjelber dhe 

vjollce 

(732)  “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr.2,  Prishtine Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 
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plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

 

(111)  24366 

(151)  05/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/416 

(591)  E bardhe, e kalter, e kafte dhe e kuqe. 

(732)  “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr.2  Prishtine Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi;preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje;sapunë;parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke;pastë dhëmbësh;materiale abrazive.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera;material i printuar;material për libërlidhje;fotografi;letër;ngjitës për letër apo qëllime 

shtëpiake;materiale artistësh;brusha për pikturim;makina shkrimi dhe pajisje të zyrës 

(përveç mobileve);materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave);materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera);kallëp printimi;bllok printimi;programe 

kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

 

 

 

(111)  24374 

(151)  05/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/417 

(591)  E bardhe, e kalter, e gjelber dhe kreme 

(732)   “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina” 

Nr 2,  Prishtine Kosovë, KS 

 

(540)   
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(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime mjekësore;ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për 

foshnja;suplemente dietale për njerëz dhe kafshë;fllaster dhe materiale për fashim;material 

për ndalim të dyllit dentar;dezinfektues;preparate për shkatërrimin e parazitëve;fungicide 

dhe herbicide.   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera;material i printuar;material për libërlidhje;fotografi;letër;ngjitës për letër apo qëllime 

shtëpiake;materiale artistësh;brusha për pikturim;makina shkrimi dhe pajisje të zyrës 

(përveç mobileve);materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave);materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera);kallëp printimi;bllok printimi;programe 

kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).   

 

 

 

(111)  24375 

(151)  05/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/418 

(591)  E bardhe, e kalter dhe e gjelbert 

(732)   “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr 2, Prishtine Kosovë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

 

(111)  24392 

(151)  06/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/419 

(591)  E bardhe, e kaltert, e verdhe dhe 

vjollce 

(732)  “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr 2, Prishtine Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5    Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për 

foshnja; suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; 

material për ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide dhe herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 
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plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

 

(111)  24393 

(151)  06/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/420 

(591)  E bardhe, e kaltert, e verdhe 

(732)  “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr 2, Prishtine Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

(111)  24390 

(151)  06/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/421 

(591)  E bardhe, vjollce dhe pembe 

(732)   “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr 2, Prishtine Kosovë, KS 

 
 

(540)  
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(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

(111)  24389 

(151)  06/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/422 

(591)  E bardhe, e verdhe, e kuqe dhe kreme 

(732)   “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr 2, Prishtine, KS 

 
 

(540)   
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(511) 3     Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5   -  Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për 

foshnja; suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; 

material për ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide dhe herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

 

(111)  24388 

(151)  06/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/424 

(591)  E bardhe, e kuqe, e verdhe dhe pembe 

(732)   “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr.2,  Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5    Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për 

foshnja; suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; 

material për ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide dhe herbicide.    

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 
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programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

 

(111)  24387 

(151)  06/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/425 

(591)  E bardhe, e kuqe, e verdhe dhe kreme 

(732)  “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr.2,  Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5    Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për 

foshnja; suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; 

material për ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide dhe herbicide.    

16    Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat 

e tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

 

(111)  24386 

(151)  06/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/426 

(591)  E bardhe, e kuqe, e verdhe dhe gjerber 

(732)  “ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”  

Nr.2,  Prishtine, KS 

 
 

(540)   
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(511) 3    Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide.    

16    Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat 

e tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

 

 

 

(111)  24500 

(151)  27/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/427 

(732)  SANOFI 54, rue La Boétie - 75008 

PARIS, FR 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ZYNQUISTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte dhe shërbime: “Preparate anti-diabetike”.    
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(111)  24494 

(151)  26/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/428 

(732)  Apple Inc.  One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  IPOD TOUCH 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Produkte dhe shërbime: “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik 

që mund të vishet; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe 

instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); 

pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes 

audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike 

dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund 

të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze 

të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 
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dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e përmendura më lartë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobile, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike.” 

 

 

 

(111)  24496 

(151)  26/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/429 

(732)  Apple Inc.  One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë;harduer kompjuteri;harduer për rrjete kompjuterike;pajisje periferike 

kompjuterike;harduer kompjuteri dhe softuer kompjuteri për riprodukimin, përpunimin dhe 

shfaqjen e përmbajtjes audio, video si dhe asaj multimediale;harduer dhe softuer kompjuteri 

për kontrollimin e operimit të pajisjeve audio dhe video si dhe për shikimin, kërkimin 

dhe/apo riprodukimin e përmbajtjes audio, video, të imazheve si dhe përmbajtjes tjetër 

multimediale;softuer kompjuterik për shkarkimin, transmetimin, pranimin, nxjerrjen, 
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kodimin, dekodimin, shfaqjen, riprodukimin, ruajtjen, manipulimin, rishikimin dhe 

organizimin e teksteve, të dhënave, imazheve, audio fajllave, video fajllave, lojrave 

elektronike dhe mediave dixhitale;softuer kompjuteri që u mundëson përdoruesve të 

programojnë, shpërndajnë, transmetojnë dhe pranojnë përmbajtje audio, video, imazhe, 

tekste dhe përmbajtje tjetër multimediale përmes rrjeteve të komunikimit;softuer 

kompjuteri për identifikimin, lokalizimin, grupimin, shpërndarjen dhe menaxhimin e të 

dhënave dhe lidhjeve mes kompjuterëve dhe pajisjeve elektronike që janë të lidhura me 

rrjete të komunikimit elektronik;audio aparate për riprodukim dhe transmetim;sisteme teatri 

shtëpiake që përbëhen nga audio altoparlant stereo, audio dhe video pranues, dhe audio si 

dhe video media pllejerë;stereo përforcues dhe audio stacione për bazën e altoparlantëve të 

zërit;audio altoparlantë;pranues audio, video dhe të mediave dixhitale;audio dhe video 

transmetues;mikserë (pajisje miksimi) për audio, video dhe dixhitale audio dhe 

video;përforcues zëri;aparate (pllejerë) për riprodukimin e MP3 dhe formateve tjera audio 

dixhitale;pllejerë audio dixhital;pllejerë video dixhital;radio, kuti instalimi për televizione.”   

 

 

 

(111)  24495 

(151)  26/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/430 

(732)  Apple Inc.  One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për transmetimin, transmetimin e pandërprerë, pranimin, 

riprodukimin, ruting (drejtimin) dhe ruajtjen e përmbajtjes audio, video, të imazheve si dhe 

përmbajtjes multimediale.”   

 

 

 

(111)  24395 

(151)  06/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/431 

(591)  Bardhë : C0/ M0 / Y0 / K0 

Marinë: C93 / M77 / Y52 / K64 

Gjelbër: C35 / M0 / Y100 / K0 

(540)   
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(300)   

(732)  GreenSteam Sh.p.k Magjistralja 

Prishtinë-Gjilan Km.4, KS 

(740)  Valon Fetahu Lagjja Logreta-Veternik 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje për pastrim zbardhues dhe substanca të tjera për përdorimin e lavandez; 

pastrim lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun; parfyme; vajra esenciale kozmetike 

jo mjekësesore; krema të flokëve jo mjekësore; pastë jo mjekësore.   

4   Vajra dhe yndyra industrial; lubrifikant; thithjen e pluhurit; përbërje të lëngshme dhe të 

ngurta, karburant- lëndë djegëse (duke perfshirë frymën motorike); ndriçues; qirinj dhe fitil 

për ndriçim.   

7   Makinat dhe mjetet e makinës; makina dhe motor (me përjashtim të mjeteve tokësore); 

lidhje e makinave të komponentëve të transmisionit  (me përjashtim të mjeteve tokësore); 

pajisje bujqësore të ndryshme nga ato me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike 

shitëse.   

11   Aparat për ndriçim ngrohje; gjenerim të avullit; gatim; ftohje; tharrje; ventilim; 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare    

12   Automjetet; aparate për bartje nga toka; ajri apo uji   

27   Qilima; qilim; material mbrojtës dhe material për mjetet; linoleum dhe materiale të 

tjera për mbulimin e dyshemeve ekzistuese; tapet murri (jo tekstil)    

37   Ndërtim ndërtesave;riparim;shërbimet e instalimit   

 

 

 

(111)  24380 

(151)  05/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/432 

(591)  Marinë: C93 / M77 / Y52 / K64 

Gjelbër: C35 / M0 / Y100 / K0 

Bardhë : C0/ M0 / Y0 / K0 

(732)  GreenSteam Sh.p.k Magjistralja 

Prishtinë-Gjilan Km.4, KS 

(740)  Valon Fetahu Lagjja Logreta-Veternik 

 
 

(540)   
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(511) 3   Përgatitje për pastrim zbardhues dhe substanca të tjera për përdorimin e lavandez; 

pastrim lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun; parfyme; vajra esenciale kozmetike 

jo mjekësesore; krema të flokëve jo mjekësore; pastë jo mjekësore.   

4   Vajra dhe yndyra industrial; lubrifikant; thithjen e pluhurit; përbërje të lëngshme dhe të 

ngurta, karburant- lëndë djegëse (duke perfshirë frymën motorike); ndriçues; qirinj dhe fitil 

për ndriçim.   

7   Makinat dhe mjetet e makinës; makina dhe motor (me përjashtim të mjeteve tokësore); 

lidhje e makinave të komponentëve të transmisionit  (me përjashtim të mjeteve tokësore); 

pajisje bujqësore të ndryshme nga ato me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike 

shitëse.   

11   Aparat për ndriçim ngrohje; gjenerim të avullit; gatim; ftohje; tharrje; ventilim; 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare    

12   Automjetet; aparate për bartje nga toka; ajri apo uji   

27   Qilima; qilim; material mbrojtës dhe material për mjetet; linoleum dhe materiale të 

tjera për mbulimin e dyshemeve ekzistuese; tapet murri (jo tekstil)    

37   Ndërtim ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit    

 

 

 

(111)  24382 

(151)  05/02/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/433 

(591)  E kaltër, e gjelbër, e kuqe, e verdhë, e 

bardhë e zezë.  

(300)  017291543  05/10/2017  CZ 

(732)  Jan Becher - Karlovarska Becherovka, 

a.s. T.G. Masaryka 282/57 CZ-360 01 

Karlovy Vary, CZ 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përpos birrave).   
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(111)  24520 

(151)  01/03/2019 

(181)  04/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/434 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

38   Telekomunikacione.   

41   Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

(111)  24515 

(151)  28/02/2019 

(181)  05/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/435 

(732)  Novartis AG 4002 Basel, CH 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  ALCON 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente optike;lente kontakti.   
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(111)  24354 

(151)  31/01/2019 

(181)  05/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/438 

(300)  87661947  24/10/2017  US 

(732)  The Gillette Company LLC 

One Gillette Park Boston Massachusetts 

02127, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate per rruajtje, domethënë, kremrat e rruajtjes, xhelet për rruajtjes, losionet 

për rruajtje, vajrat për rruajtje dhe shkumat e rruajtjes. 

 

   

 

 

(111)  24335 

(151)  30/01/2019 

(181)  05/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/439 

(300)  017313677  11/10/2017  DE 

(732)  Bosch Sicherheitssysteme GmbH  

Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn, DE 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  PRAESENSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Sisteme të adresave publike, që përmbajnë aparatura të kontrollit, transmisionit, 

regjistrimit, riprodhimit dhe amplifikimit (zmadhimit) të zërit.     

 

 

(111)  24318 

(151)  29/01/2019 

(181)  05/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/440 

(732)  KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d., 

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo 

mesto, SI 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ULCAMED 
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(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  24529 

(151)  01/03/2019 

(181)  05/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/441 

(732)  INVENTIO AG  Postfach 6052 

Hergiswil, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SCHINDLER 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Ashensorë, shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse dhe instalime tjera bartëse 

vertikale, horizontale dhe të pjerrta si dhe pjesë dhe pajisje për gjitha mallrat e përmendura; 

kornizë të ashensorëve minierash nga metali; platforma të ashensorëve nga metali; 

platforma pune dhe platforma ndërtimi nga metali; korniza të ashensorëve nga metali; 

platforma të ngritshme pune dhe ndërtimi; gjeneratorë elektrik; motorë elektrik dhe pjesë 

për to përpos për automjete tokësore; sisteme transmisioni përpos për automjete tokësore; 

motorë hidraulik; kabllo dhe rripa për motorë të ashensorëve; kabllo dhe rripa për korniza 

ashensorësh dhe frena të sigurisë; kabllo dhe rripa për dyer të kornizave të ashensorëve; 

transmisione hidraulike dhe elektrike përpos për automjete tokësore; transmisione për dyer 

të kornizave të ashensorëve; rripa transmisioni dhe boshte transmisioni përpos për 

automjete tokësore; kushineta për makina; frena dhe rreshtime të frenave përpos për 

automjete tokësore; këpucë frenash dhe pedale frenash përpos për automjete tokësore; 

kufizues elektronik dhe mekanik për shpejtësi të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, 

vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta; 

pajisje elektronike dhe mekanike të frenave të sigurisë që veprojnë si pajisje të sigurisë për 

instalime të ashensorëve; kundërpesha për ashensorë; çikrik të kabllove nga metali (pjesë të 

makinave); shtrëngues kundër rrëshqitjes për ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vendkalime 

lëvizëse; hapës hidraulik, pneumatik dhe elektrik të dyerve si dhe mbyllës të dyerve për 

porta si dhe komponente dhe pjesë për to; transmisione elektronike dhe mekanike të 

dyerve; transmisione elektronike dhe mekanike të portave; motorë me ingranazhe për 

instalime barriere; motorë me ingranazhe për transmisione për dyer; motorë me ingranazhe 

për transmisione për porta; mbyllës elektrik, hidraulik dhe pneumatik të dyerve si dhe 

komponente dhe pjesë për to; aparate mbyllëse elektrike, hidraulike dhe pneumatike; dyer 

të ashensorëve nga metali apo kryesisht nga metali.   

9   Aparate elektrike dhe elektronike për matje, shqyrtim, kontrollim dhe rregullim (për aq 

sa janë të përfshirë në këtë klasë) për ashensorë, shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse dhe 

instalime tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, si dhe programe të ruajtura 

kompjuterike të lidhura dhe softuer kompjuterik; aparate kontrolluese elektrike dhe 

elektronike për ashensorë me kontrollim të thirrjes së destinimit; kontrolle elektronike dhe 

programe kompjuterike të lidhura me to për monitorimin, kontrollimin dhe rregullimin e 

operimit të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse si dhe instalimeve tjera 

bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, instalime ndërteshash dhe sisteme për 

kontrollimin e qasjes; kontrolle elektronike dhe softuere kompjuterike të lidhura me to për 
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monitorimin, kontrollimin dhe rregullimin e qasjes në anije, ndërtesa, terrene të rrethuara, 

zona të ndaluara brenda ndërtesave dhe anijeve, ashensorëve, shkallëve lëvizëse, 

vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta; 

kontrolle elektronike dhe softuer kompjuterik të lidhur me to për monitorimin, kontrollimin 

dhe rregullimin e sistemeve të udhëzimit dhe sistemeve të navigimit; aparate monitorimi 

nga distanca për monitorimin e operimit të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve 

lëvizëse, si dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, instalimeve të 

ndërtësave, sistemeve të kontrollimit të qasjes, sistemeve të udhëzimit, sistemeve të 

navigimit, aparateve mbyllëse, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime, barrierave 

trekëmbëshe, barrierave dhe dyerve; aparate monitorimi nga distance për monitorimin e 

aktiviteteve njerëzorë në ashensorë, anije, ndërtesa dhe objekte publike, posaçërisht video 

monitorë, aparate video monitoruese elektrike dhe elektronike, kamera, sensorë, detektorë 

të lëvizjeve, barriera drite dhe detektorë rrezatimi me rreze të kuqe (infra të kuqe); aparate 

kontrolli nga distanca për kontrollimin e operimit të ashensorëve, shkallëëve lëvizëse, 

vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta si 

dhe qasjes në to si dhe në ndërtesa, anije, zona të rrethuara dhe zona të ndaluara brenda 

ndërtesave dhe anijeve; aparate kontrolli nga distanca dhe softuer të lidhur me to për 

kontrollimin e ndriçimit; aparate kontrolli nga distanca dhe softuer të lidhur me to për 

kontrollimin e ngrohjes, ventilimit, kondicionimit të ajrit dhe instalimeve të alarmeve 

kundër zjarrit; panele kontrolli; indikatorë katesh; panele për dysheme; panele për korniza 

ashensorësh; projeksione dhe ekrane plasma TFT, LCD, LED dhe OLED; monitorë 

kompjuterash; monitore televizionesh; monitore me ekrane të ndjeshëm në prekje; panele 

ekranesh elektronike; monitorë kompjuterash, monitorë me ekrane të ndjeshëm me prekje, 

monitorë televizionesh dhe aparate projektimi për ndërveprim me përdorues të ashensorëve, 

shkallëve lëvizëse dhe vendkalimeve lëvizëse; altoparlanta; ekrane LED; drita 

paralajmëruese të urgjencave; zile paralajmëruese; transmetues të sinjalit elektromagnetik; 

aparate alarmi, gjegjësisht alarame në rast zjarri, alarame kundër grabitjes, alarame kundër 

hajnave, alarme uji, alarme rreziku, alarme të lëvizjes, alarme të thirrjeve urgjente, alarame 

të keqpërdorimit dhe ndërhyrjes; aparate për përpunimin e të dhënave për pranimin, 

incizimin, transmetimin, përpunimin, konvertimin, prodhimin dhe riprodukimin e të 

dhënave të të folurit, të dhënave audio, të dhënave video, vizatimeve, imazheve dhe 

sinjaleve në lidhje me dizajnimin, instalimin, mirëmbajtjen, riparimin, rindërtimin e plotë 

dhe modernizimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve 

tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, sistemeve për kontrollimin e qasjes, 

sistemeve të udhëzimit, sistemeve të navigimit, aparateve të mbylljes, dyerve, pengesave 

rrotulluese në vendkalime, barrierave trekëmbëshe, barrierave dhe dyerve; sisteme 

elektronike udhëzimi për drejtim të itinerarit të përdoruesve dhe trafikut të përdoruesve; 

sisteme elektronike të navigimit, posaçërisht GPS, Bluetooth, ËiFi dhe sisteme navigimi të 

bazuar rrjet mobil dhe valë radio; sisteme elektronike të kontrollit të qasjes, sisteme 

idenfitikimi me radio frekuenca dhe komponente për to, posaçërisht antena,  çipa të 

memories dhe lexues për kartela RFID cards, Bluetooth dhe komunikimin me fushë të afërt 

(NFC); etiketa dhe kartela me identifikim me radio frekuenca (RFID); etiketa dhe kartela 

NFC; lexues për kartela identifikimi të koduara, kartela çelës të koduara, kartela me çipa të 

koduara dhe etiketa të koduara; kartela identifikimi të koduara; kartela çelës të koduara; 

kartela me çipa të koduara; etiketa të koduara; lexues për kode optike; aparate për njohje 

biometrike, posaçërisht aparatre për njohjen e fytyrës, zërit, irisit, shenjave të gishtave dhe 
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duarve; telefona mobil; smartfona; sisteme portative kompjuterike (pajisje që mund të 

vishen) të lidhura për trup të përdoruesit gjatë përdorimit të tyre, gjegjësisht ora të mençura, 

syze, artikujt të veshjes dhe shirita për dorë; produkte të realitetit të zmadhuar dhe realitetit 

virtual, gjegjësisht syze 3D, kufje, altoparlante, syze me rrjet me të dhëna (ekrane që 

montohen në kokë, HMD), dorëza me rrjet me të dhëna, ekrane stereoskopike 3D, skener 

3D, kamera 3D dhe mikrofona 3D; ruajtje të medias magnetike, dixhitale dhe optike; tablet 

kompjutera; kompjuterë; rutera (drejtues) rrjeti; rutera pa tela; modema; ndërfaqe (aparate 

për ndërfaqe apo programe ndërfaqe për kompjuterë); mikroprocesorë; softuer kompjuteri 

për përpilimin dhe menaxhimin e databazës së të folurit, dosjeve audio, video dhe 

multimediale dhe atyre operacionale, të dhëna të përformancës dhe të dhëna përdoruesish të 

ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të ndërtesave, 

sistemeve të kontrollit të qasjes, dyerve, pengesave rrotulluese të vendkalimeve, barrierave 

trekëmbëshe, barrierave dhe portave; softuer kompjuterik dhe softuer përdoruesish për 

kërkim, riprodukim, shfaqje dhe ruajtje të të folurit, dosjeve audio, video dhe multimediale; 

softuer për gjenerimin e toneve virtuale;  softuer kompjuterik dhe softueri aplikacionesh për 

monitorimin dhe kontrollimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, 

instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, si dhe instalimeve të 

ndërtesave; softuer kompjuterik dhe softuer aplikacionesh për monitorimin dhe 

kontrollimin e sistemeve të alarmeve, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të 

udhëheqjes dhe sistemeve të navigimit; softuer kompjueri dhe softuer aplikacionesh për 

telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), ora të mençura, përcjellës të aktiviteteve 

dhe tablet kompjuterë për monitorimin dhe kontrollimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, 

vendkalimeve lëvizëse, instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, si dhe 

instalimeve të ndërtesave; softuer kompjuteri dhe softuer aplikacionesh për rutera (drejtues 

rrjeti) pa tela dhe rutera rrjeti; softuer kompjueri dhe softuer aplikacionesh për lidhjen e 

telefonave mobil, smartfonave (telefona të mençur), orave të mençura, përcjellësve të 

aktiviteteve dhe tablet kompjuterëve për instalime ndërtesash, sisteme të kontrollit të 

qasjes, sisteme të udhëheqjes, sisteme të navigimit, dyer, pengesa rrotulluese të 

vendkalimeve, barriera trekëmbëshe, barriera dhe porta; softuer kompjueri dhe softuer 

aplikacionesh për telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), ora të mençura, përcjellës 

të aktiviteteve dhe tablet kompjuterë në lidhje me përcaktimin e pozicionit brenda dhe 

jashtë ndërtesave, pjesë të ndërtesave, hapësira publike, ashensorë, shkallë lëvizëse, 

vendkalime lëvizëse dhe instalime tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta; softuer 

kompjueri dhe softuer aplikacionesh për telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), ora 

të mençura, përcjellës të aktiviteteve dhe tablet kompjuterë për udhëheqje të itinerarit dhe 

navigim brenda dhe jashtë ndërtesave, pjesë të ndërtesave, hapësira publike dhe ashensorë, 

shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse dhe instalime tjera bartëse vertikale, horizontale dhe 

të pjerrta; sensorë elektrik; konvertues të frekuencave; transformatorë elektrik; module 

solare fotovoltaike për gjenerim të rrymës; pajisje për ruajtje të rrymës; aparate për 

furnizim të pandërprerë me rrymë; mbrojtjës kundër mbi-voltazhës; aparate për 

shpërndarjen e rrymës; rregullatorë të rrymës; ndërprerës të rrymës elektrike; qarqe të 

integruara; qarqe të shtypura; tabela elektrike të kontrollës; siguresa elektrike; qarqe të 

integruara të sigurisë; dryna elektrik dhe elektronik; dryna që kontrollohen me radio valë; 

publikime elektronike, gjegjësisht revista periodike të shkarkueshme, materiale për 

mësimdhënie, materiale edukative, materiale trajnimi, manuale udhëzimi për instalime, 

manuale udhëzuese për riparime, manuale modernizimi, manuale, buletine, broshura dhe 
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lisa të pjesëve rezervë në fushën e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, 

dhe instalimeve tjera bartëse si vertikale, horizontale dhe të pjerrta, sisteme të kontrollit të 

qasjes, sisteme të udhëheqjes, sisteme të navigimit dhe sisteme të sigurisë; shabllone që 

janë kryësisht nga metali.   

35   Hartimi, sistemimi dhe përditësimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

menaxhimi i të dhënave me anë të kompjuterit; zbulimi dhe procesimi e të dhënave të 

përdoruesve të sistemeve të monitorimit, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të 

drejtimit dhe sistemeve të navigimit në bazat e të dhënave kompjuterike; zbulimi dhe 

procesimi e të dhënave operacionale dhe të performancës së ashensorëve, shkallëve 

lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrëta 

dhe instalimeve përcjellëse, instalimeve të ndërtimit, sistemeve të monitorimit, sistemeve të 

kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të navigimit, aparateve më të afërta, 

dyer, pengesa rrotutullese; pengesa me tri këmbë, pengesa dhe portat në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përpilimi i analizave statistikore dhe raporteve në lidhje me të dhënat 

operacionale dhe të performancës të ashensorëve, shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse, 

instalime të tjera vertikale, horizontale dhe të pandërprera të transportit, instalime të 

ndërtimit, sisteme të monitorimit, sisteme të kontrollit të qasjes, sisteme udhëzuese, sisteme 

të navigimit, aparateve më të afërta, dyerve, pengesa rrotulluese, pengesa e trekëmbëshit, 

barrierat dhe portat; procesimi administrativ i urdhrave të blerjes për telefon ose kompjuter; 

marrjen e porosive; faturimi; shërbimet e-tregti, dmth duke e vënë informacionin e 

produktit në dispozicion përmes rrjeteve të telekomunikacionit për qëllime reklamimi dhe 

shitjeje; sigurimin e informacionit të produktit në lidhje me shitjen, dizajnimin, specifikat 

dhe çmimet e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera 

vertikale, horizontale dhe të pandërprera të transportimit, sistemeve të kontrollit të qasjes, 

sistemeve udhëzuese dhe sistemeve të navigimit dhe shërbimeve këshillimore lidhur me to 

për qëllime të marketingut dhe shitjes; tregti me shumicë dhe pakicë në pjesët e 

zëvendësimit dhe komponentëve të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, 

instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrëta me instalime përcjellëse, sistemet e 

kontrollit të qasjes, sistemet e drejtimit, sistemet e navigimit, aparatet më të afërta, hapëse 

të dyerve; dyer; pengesa rrotulluese, pengesa e trekëmbëshit, barrierat dhe portat; 

(gjithashtu për internet); promovimi i reklamave, marketingut dhe shitjes; reklamimi me 

anë të monitorëve të kompjuterave, monitorëve me prekje, monitorëve televizivë, aparateve 

të projektimit, fasadave dhe paneleve elektronike të ekranit; dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese; vënien në dispozicion të tabelave të reklamave, vendeve të reklamimit dhe 

mediumeve reklamuese; organizimi dhe menaxhimi i programeve të besnikërisë së 

konsumatorëve; organizimi dhe rregullimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime 

komerciale ose për qëllime promocionale.   

37   Sigurimi i informacionit në lidhje me ndërtimin;konsulencë ndërtimi;informacione në 

lidhje me riparimin, mirëmbajtjen, mirëmbajtjen e servisimit dhe riparimit të ashensorëve, 

shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të 

pandryshuara, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të 

navigimit, aparateve më të afërta, hapëse të dyerve;dyer;pengesa rrotulluese, pengesa e 

trekëmbëshit, barrierat dhe portat;instalimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe riparimin e 

ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera vertikale, 

horizontale dhe të pjerrëta dhe instalime përcjellëse dhe të komponenteve dhe pjesëve të 

tyre;instalimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe punimet ndërtimore për modernizimin e 
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ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera vertikale, 

horizontale dhe të pjerrëta për përcjellje dhe të pjesëve dhe përbërësve të tyre;çmontimi i 

pjesshëm i ashensorëve ekzistues, shkallëve lëvizëse dhe shtigjeve lëvizëse në përgatitje për 

modernizimin e tyre;këshilla lidhur me instalimin, mirëmbajtjen, riparimin, riparimin dhe 

modernizimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të 

tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrëta dhe instalime përcjellëse dhe të pjesëve dhe 

komponentëve të tyre;marrja e masave masa parandaluese për të ruajtur funksionalitetin e 

ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, 

horizontale dhe të pjerrëta me instalime përcjellëse, sisteme të kontrollit të qasjes, aparateve 

më të afërta, dyerve, dyerve të hapura, mbyllësve të dyerve, pengesa rrotulluese, pengesa e 

trekëmbëshit, barrierat dhe komponentet e tyre;këshilla për instalimin, mirëmbajtjen, 

riparimin, riparimin dhe modernizimin e sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të 

drejtimit, sistemeve të navigimit, aparateve më të afërta, dyerve, çelësave të dyerve, 

mbyllësve të derës, portave, barrierave dhe barrierave të trekëmbëshave dhe të 

komponentëve të tyre;këshilla në lidhje me instalimin, mirëmbajtjen, riparimin, riparimin 

dhe modernizimin e sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të 

navigimit, aparateve më të afërta, dyerve, dyerve të hapura, mbyllësve të derës, portave, 

pengesave rrotulluese, pengesë trekëmbësh dhe barriera;instalimin, mirëmbajtjen, 

riparimin, riparimin dhe modernizimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve 

lëvizëse, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të navigimit, 

aparateve më të afërta, dyerve, dyerve të hapura, mbyllëseve të dyerve, pengesa rrotulluese, 

pengesa e trekëmbëshit, barrierat me një lidhje komunikimi, veçanërisht nëpërmjet 

Internetit;instalimi, mirëmbajtja, riparimi, riparimi dhe modernizimi i sistemeve të alarmit 

dhe sistemeve të monitorimit, si dhe këshilla në lidhje me to;instalimin, mirëmbajtjen dhe 

riparimin e kompjuterave dhe aparateve për telekomunikim.   

38   Ofrimin  e lidhjeve te telekomunikimit me te dhenat e bankës;ofrimin e qasjes në 

platform dhe portale në internet;ofrimin dhe transmetimin e të dhënave te fjalimeve, të 

dhenave të zërit, të dhënave të videove, mesazheve, teksteve, vizatimeve dhe imazheve 

përmes rrjetit të komunikimit analog dhe dixhital, radio rrjeteve dhe rrjeteve të 

telekomunikimit me tela-të fortë;shërbimet e komunikimit me anë të telefonit;shërbimet e 

faqeve;ofrimin e lidhjeve të telekomunikimeve për linjat direkte telefonike dhe qendrat e 

thirrjeve;shkëmbimet elektronike të mesazheve me anë të linjeve të bisedave (chatlines), 

hapsirave të bisedave on-line dhe forumeve të internetit;ofrimin e lidhjeve të 

telekomunikimeve për shkëmbimin e të dhënave në mes të pajisjeve informatike qendrore 

dhe ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, 

horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimet ndërtimore, qasjet e sistemeve të 

kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, 

pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe 

portave;ofrimin e qasjen me anë të rrjetit të komunikimit në të dhënat e operimit dhe 

performancës së lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, qasjes së sistemeve të 

kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve lundruese, aparateve mbyllëse, dyerve, 

pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe 

portave;ofrimin e qasjes në të dhënat e ofrimit të informatave përmes rrjetit të komunikimit 

për sa i përket funksionimit të gabuar të lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, 

instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve 

ndërtimore, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, 
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aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave 

trekëmbëshe, pengesave dhe portave;transmetimin e sinjaleve të fjalimeve elektronike, të 

dhënave të sinjaleve dhe të dhënave të të gjitha llojeve të monitorimit, kontrollit, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe 

instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit;transmetimin e 

sinjaleve të alarmeve të aparateve dhe qasjen në sistemet e kontrollit;transmetimin e 

thirrjeve emergjente të raportuara me anë të kompjuterit dhe rrjetit të 

telekomunikimit;transmetimin e të dhënave dhe sinjaleve të sistemeve të lundrmit dhe 

sistemeve udhëzuese për përcaktim pozicional të personave dhe objekteve dhe për 

udhëzimet e rrugës për personat brenda dhe jashtë ndërtesave;transmetimi elektronik me 

anë të rrjetit kompjuterik dhe rrjeteve të komunikimeve të lajmeve, mesazheve, zbavitjeve, 

imazheve, informatave reklamuese, informatave të pozicioneve të lifteve dhe të dhënave 

për emergjencë, për përdoruesit e lifteve, shallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe 

instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit;transmetimet 

elektronike me anë të rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve të telekomunikimeve të 

mësimdhënies, edukimit dhe materialeve tjera trajnuese dhe të instalimeve, modernizimin 

dhe udhëzimet e riparimeve;dhënien me qira dhe mundësimin  e kohës së qasjes në të 

dhënat në kompjuterët me baza të të dhënave.   

42   Kerkimin dhe zhvillimin në fushën e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, 

instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, qasjeve të sistemeve 

të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, 

pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe 

portave;kërkimin dhe zhvillimin në fushën e sigurisë;kërkimin për monitorimin dhe 

analizimin e brendshëm të rrjedhës së trafikut, në mes dhe jasht ndërtesave;zhvillimin, 

dizajnimin dhe ndërtimin e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve 

të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, sistemeve të monitorimit, qasjeve 

të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të 

mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave 

trekëmbëshe, pengesave dhe portave;planifikimin e projekteve të inxhinjerisë-teknike dhe 

shërbimet inxhinjerike në lëminë e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, 

instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, sistemeve të 

monitorimit, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të 

lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), 

pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave;kryerjen e testeve të kontrollit të cilësisë 

dhe testeve teknike;auditimin e energjisë;asistimin e mirëmbajtjes nga distanca të softuerit 

kompjuterik për monitorimin dhe kontrollin e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve 

lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve 

ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve në sistemet e kontrollit, sistemeve udhëzuese, 

sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime 

(turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave dhe komponenteve dhe pjesëve 

për to;monitorimin nga distanca të lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, 

instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve 

ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, 

sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime 

(turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave përmes lidhjes së komunikimit, 

përmes sistemeve kompjuterike për mbikqyrjen e statusit të operimit për mallërat e 
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lartëpërmendura;përcaktimin,  vecanërisht përcaktimin nga distanca për sa i përket nevojës 

për mirëmbajtje dhe funksionim të gabuar të lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve 

lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve 

ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, 

sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime 

(turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave përmes lidhjes së komunikimit, 

përmes sistemeve kompjuterike për gjetjen e incidenteve;analizimin dhe evaluimin e 

operimit dhe performancës së të dhënave për kontrollin e cilësisë të lifteve, shkallëve 

lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të 

transportit, instalimeve ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve të sistemeve të kontrollit, 

sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave 

rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe 

portave;kontrollimin dhe analizimin e sinjaleve të telekomunikimit;programimin, 

zhvillimin, instalimin, përditësimin dhe mirëmbajtjen e softuerit kompjuterik dhe softuerit 

aplikacion dhe shërbimet këshilluese për sa i përket të njejtave;dizajnimin dhe zhvillimin e 

realitetit virtual dhe zmadhimin e realitetit softvuerik;programimin e softuerit për 

platformën në internet;vënien në dispozicion të platformave të internetit (softuer);ofrimin e 

softuerit përmes rrjetit kompjuterik (veçanërisht në internet) dhe rrjetet e 

telekomunikimit;ofrimin e aplikacioneve softuerike on-line dhe off-line përmes rrjetit 

kompjuterik apo rrjeteve të telekomunikimeve për sa i përket përdorimit të mësimdhënjes, 

materialeve të edukimit dhe trajnimit dhe instalimeve, riparimin dhe udhëzimet e 

modernizimit;ofrimin e pajisjeve softuerike on-line dhe off-line për ndërtimin, 

konfirgurimin dhe dizajnimin e lifteve, shkallëve lëvizëse dhe vendkalimeve 

lëvizëse;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike jo-të shkarueshme 

për përdorim nga distance të rrjeteve të serverëve nga interneti (cloud computing netëork) 

dhe qasjen në to;softuer-si-një-shërbim (SaaS);aranzhimin e të dhënave dhe fjalimeve të 

komunikimit ndërfaqësor (softuer) për lidhjen me kompjuterët e bazave të të dhënave dhe 

qendrat e thirrjeve;ofrimin e pajisjeve softuerike on-line dhe off-line për monitorimin e 

aktiviteteve njerëzore në lifte, anije, ndërtesa dhe hapsira publike;ofrimin e softuerit për 

ndezjen automatike të alarmeve përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjeteve të 

telekomunikimeve;shërbimet kompjuterike, kryesisht dizajnimin dhe programimin e 

softuerëve për përdorim drejtues në rrjetet kompjuterike;shërbimet e sigurisë kompjuterike 

që përmbajnë lëshimin dhe drejtimin e celësave dixhital;dizajnimin dhe programimin e 

softuerit kompjuterik për kartat e vërtetimit IC dhe udhëheqjen e përdoruesit dhe të drejtat e 

përdorimit në lidhje me të njejtat;dhënien me qëra të softuerëve.   

45   Shërbimet e sigurimit për mbrojtjen e pasurisë dhe personave;shërbimet e monitorimit 

të sigurisë për monitorimin e ndërtesave, përsonave dhe objektve;shërbimet e mbikqyrjes së 

alarmeve;monitorimi i thirrjeve telefonike emergjente të konsumatorëve dhe njoftimi i 

objekteve emergjente;konsulencë në fushën e sigurisë fizike;shërbimet e sigurimit në lidhje 

me kontrollin e aksesit të ndërtesave, pjesëve të ndërtesave, objekteve publike, dyerve, 

kthesave, barrierave të trefishtë, barrierave, portave, ashensorëve, shkallëve lëvizëse, 

vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të 

pandryshuara;kontrollin e sistemeve të mjedisit të ndërtimit, sistemeve të aksesit të 

ndërtesave dhe sistemeve të sigurisë së ndërtimit;hapja e kyçjeve të sigurisë për qëllime 

sigurie;hapja e kyçjeve të sigurisë nëpërmjet një lidhjeje komunikuese, veçanërisht 

nëpërmjet internetit;hapja e kyçjeve të sigurisë për qëllime sigurie nëpërmjet qasjes së 
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largët nëpërmjet një lidhjeje telekomunikuese, veçanërisht nëpërmjet internetit;monitorimi i 

sistemeve të sigurisë;shërbimet e kontrollit të identitetit për qëllime sigurie;qiraja e 

aparaturave të monitorimit të sigurisë dhe sistemeve të kontrollit të qasjes;dhënien e 

licencave për përdorimin e sistemeve të monitorimit, sistemeve të kontrollit të qasjes dhe 

sistemeve të navigimit, duke përfshirë aplikacionet softuerike që lidhen me to;menaxhimin 

dhe licencimin e të drejtave të pronësisë industriale dhe të drejtën e autorit.   
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(511) 1   Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji; 

Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje; 

kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit; 

Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale; 

Zbutës për qëllime industriale.   

3   Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie; 

Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues 

ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për 

mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë 

llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç 

përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake; 

Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të 

makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të 

ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate 

për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra 

rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për 

makina për larjen e enëve;  Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime 

shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave, 

Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; 

Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe 

dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për 

lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës; 

shkelqyes per makinen e larjes se eneve.   

5   Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë; 
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Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e 

duarve antibakteriale. 
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(511) 1   Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji; 

Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje; 

kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit; 

Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale; 

Zbutës për qëllime industriale.   

3   Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie; 

Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues 

ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për 

mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë 

llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç 

përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake; 

Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të 

makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të 

ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate 

për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra 

rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për 

makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime 

shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave, 

Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; 

Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe 

dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për 

lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës; 

shkelqyes per makinen e larjes se eneve.   

5   Detergjentë për qëllime mjekësore;Dizinfektantë për qëllime 

higjenike;Purgativë;Evakuantë;Dizinfektantë për tualetet kimike;Dizinfektantë;Sapun 
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antibakterial;larja e duarve antibakteriale.   

 

 

(111)  24399 

(151)  06/02/2019 

(181)  10/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/450 

(591)  Ngjyrë ari dhe bardhë  

(732)  BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja, 

trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000 

Beograd, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji; 

Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje; 

kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit; 

Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale; 

Zbutës për qëllime industriale.   

3   Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie; 

Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues 

ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për 

mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë 

llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç 

përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake; 

Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të 

makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të 

ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate 

për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra 

rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për 

makina për larjen e enëve;  Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime 

shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave, 

Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; 

Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe 

dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për 

lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës; 

shkelqyes per makinen e larjes se eneve.   

5   Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë; 

Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e 

duarve antibakteriale.   
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(111)  24400 

(151)  07/02/2019 

(181)  10/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/451 

(591)  Ngjyrë e kaltër dhe e verdhë . 

(732)  BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja, 

trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000 

Beograd, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji; 

Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje; 

kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit; 

Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale; 

Zbutës për qëllime industriale.   

3   Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie; 

Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues 

ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për 

mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë 

llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç 

përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake; 

Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të 

makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të 

ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate 

për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra 

rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për 

makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime 

shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave, 

Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; 

Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe 

dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për 

lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës; 

shkelqyes per makinen e larjes se eneve.   

5   Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë; 

Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e 

duarve antibakteriale. 
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(111)  24398 

(151)  06/02/2019 

(181)  10/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/452 

(591)  Ngjyrë e kaltër dhe e bardhë . 

(732)  BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja, 

trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000 

Beograd, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji; 

Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje; 

kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit; 

Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale; 

Zbutës për qëllime industriale.   

3   Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie; 

Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues 

ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për 

mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë 

llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç 

përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake; 

Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të 

makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të 

ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate 

për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra 

rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për 

makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime 

shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave, 

Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; 

Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe 

dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për 

lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës; 

shkelqyes per makinen e larjes se eneve.   

5   Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë; 

Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e 

duarve antibakteriale. 
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(111)  24397 

(151)  06/02/2019 

(181)  10/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/453 

(591)  Ngjyrë e kuqe dhe e bardhë . 

(732)  BEOHEMIJA d.o.o. proizvodnja, 

trgovina i usluge Kumodraška 290, 11000 

Beograd, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ujë i distiluar; Ujë i aciduar për ringarkim baterish; Preparate për zbutje uji; 

Kimikate shkëlqimi tekstilesh; Preparate të njomë [të lagur] për përdorim në zbardhje; 

kimikate industriale; Preparate çgrasatimi për përdorim në proceset e përpunimit; 

Detergentë për përdorim në proceset e përpunimit; Çngjyrues për qëllime industriale; 

Zbutës për qëllime industriale.   

3   Shampo; Shkëlqyes niseshteje për qëllime lavanderie; Niseshte për qëllime lavanderie; 

Niseshte lavanderie; Sapun i lengshem; Sapun; Sapun për shkëlqim tekstilesh; Pastrues 

ngjyrë (Lavanderi ); Preparate zbardhues lavanderie; Preparate shkëlqimi; Shkëlqyes për 

mobilje dhe dysheme; Preparate shkëlqimi [shkëlqyes]; Dyllë për dysheme parketi; Dyllë 

llustrues; Heqësa njollash; Sodë larje, për pastrim; Detergjentë përveç përdorimit në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; Solucion krues; Çgrasues përveç 

përdorimit në proceset e përpunimit; Preparate të shkumëzimit për qëllime shtëpiake; 

Preparate për heqje ngjyrash; Preparate lavanderie; Lëngje për pastrimin e xhamave të 

makinave; lëngje pastrimi qelqi; Preparate për heqjen e ndryshkut; Kimikate shkëlqyes të 

ngjyrës për qëllime shtëpiake [lavanderi]; Zbutës fabrike për përdorim lavanterie; Preparate 

për zhbllokimin e tubave të shkarkimit; Preparate pastrimi në të thatë; Lëngje kundra 

rrëshqitjes për dysheme; Rroba të ngopur me detergjent për pastrim; agjentët e tharjes për 

makina për larjen e enëve; Dyllë për dysheme; Preparate pastrimi kimik për qëllime 

shtëpiake; Preparate zbardhës [çngjyrues] për qëllime shtepiake; Zbutës të rrobave, 

Gërryes; pastë gërryes; Preparate të lëngshme gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; 

Preparate pluhur gërryese për larje, pastrim dhe lustrim; Preparate për pastrimin dhe 

dezinfektimin e guackave të WC-ve; Detergjent i lëngët për larjen e enëve; Preparate për 

lavanderi dhe preparate të tjera për përdorim në pastrim; Preparate për larjen e makinës; 

shkelqyes per makinen e larjes se eneve.   

5   Detergjentë për qëllime mjekësore; Dizinfektantë për qëllime higjenike; Purgativë; 

Evakuantë; Dizinfektantë për tualetet kimike; Dizinfektantë; Sapun antibakterial; larja e 

duarve antibakteriale. 
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(111)  24518 

(151)  01/03/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/454 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut  L  9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  KAPLYENT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve të 

mushkërive, sëmundjeve të sistemit nervor qendror, sëmundjeve të sistemit nervor 

periferik, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastrointestinale, 

sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve 

onkologjike, sëmundjeve të syve, sëmundjeve respiratore, ulcera e gishtërinjve (digital 

ulcers) dhe sëmundjet cerebralovaskulare;vaksina;anksiolitikë;barëra antialergjike;barëra 

anti-infektive.   

 

 

 

(111)  24484 

(151)  26/02/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/455 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut L  9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  ZURLYGA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare dhe sëmundjeve të 

mushkërive, sëmundjeve të sistemit nervor qendror, sëmundjeve të sistemit nervor 

periferik, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastrointestinale, 

sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, sëmundjeve 

onkologjike, sëmundjeve të syve, sëmundjeve respiratore, ulcera e gishtërinjve (digital 

ulcers) dhe sëmundjet cerebralovaskulare; vaksina; anksiolitikë; barëra antialergjike; barëra 

anti-infektive.   
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(111)  24322 

(151)  29/01/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/456 

(300)  174398573  23/10/2017  FR 

(732)  CHANEL  135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  PARIS-VENISE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   buzëkuq;shkëlqyes për buzë;brushë për buzë;produktet për kujdesin e 

buzëve;lapsat për buzë;produkte të kujdesit për thonjtë;llaqet e thonjëve;pastrues 

thonjsh;produkt largimin e llakut të thonjve;laps për vetull;laps për sy;hijet e 

syve;maskarat;vijëzues i syrit;qerpik artificaial;thonjë artificial;pluhurat për 

makiazh;skuqes;kremra dhe pastrues;sapunët;parfumet;vajra esenciale;aromatizues të 

shtëpisë;deodorantët personal;qumështët  kozmetik;kremra  për dush;shamponët, losionet 

për banjë;kripëra vaske (jo për qëllime mjekësore);kremra për flokë;llaqet e flokëve;xhelët 

e flokëve;zbutës për flokë;sapunët për rruajtje;xhelet dhe sapunët për rruajtje;kremra pas 

rroje;vajra të trupit;losione dhe kremra të trupit;emulsione të trupit;kremra kozmetike, 

losionet, produkte dhe pluhura për përkujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit;maska të 

bukurisë. Të gjitha këto produkte janë me origjinë frënge ose janë bërë në Francë.   

 

 

(111)  24323 

(151)  29/01/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/457 

(300)  174397359  18/10/2017  FR 

(732)  CHANEL  135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  PARIS-BIARRITZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   buzëkuq;shkëlqyes për buzë;brushë për buzë;produktet për kujdesin e 

buzëve;lapsat për buzë;produkte të kujdesit për thonjtë;llaqet e thonjëve;pastrues 

thonjsh;produkt largimin e llakut të thonjve;laps për vetull;laps për sy;hijet e 

syve;maskarat;vijëzues i syrit;qerpik artificaial;thonjë artificial;pluhurat për 

makiazh;skuqes;kremra dhe pastrues;sapunët;parfumet;vajra esenciale;aromatizues të 

shtëpisë;deodorantët personal;qumështët  kozmetik;kremra  për dush;shamponët, losionet 

për banjë;kripëra vaske (jo për qëllime mjekësore);kremra për flokë;llaqet e flokëve;xhelët 

e flokëve;zbutës për flokë;sapunët për rruajtje;xhelet dhe sapunët për rruajtje;kremra pas 

rroje;vajra të trupit;losione dhe kremra të trupit;emulsione të trupit;kremra kozmetike, 

losionet, produkte dhe pluhura për përkujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit;maska të 

bukurisë. Të gjitha këto produkte janë me origjinë frënge ose janë bërë në Francë.   
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(111)  24455 

(151)  15/02/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/461 

(591)   E  zezë, e bardhë 

(732)  ‘’ANIK.H’’sh.p.k. Prishtinë  

Rr,,Rexhep Krasniqi,,, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.   

44   Shërbimet mjekësore;të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  24288 

(151)  25/01/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/462 

(732)  Lenzing Aktiengesellschaft Werkstr. 2 

4860 Lenzing, AT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ECOVERO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Mbështjellesit e përshtatur për telefonat mobil; Mbështjellesit për telefona; 

Mbështjellesit për PDA-të; Mbështjellesit e për llogaritësit e xhepit;  Mbështjellesit e 

përshtatura për lojtarët me CD; Mbështjellesit e përshtatura për lojtarët DVD; 

Mbështjellesit për lojtarët e medias digjitale; Kuti e lenteve; Shenjat e reklamimit të ekranit 

[mekanik ose ndriçues]; Çantat e përshtatura për pajisjet fotografike;  Çantat per 

videokamera; Çantat e kameras; Ndarësit e baterive; Çantat e tablove; Kuti për syzet e syve 

të fëmijëve; Çantat për lente kontakti; Çantat e lenteve; Kostume fluturuese rezistuese ndaj 

zjarrit; Respiratorët për filtrimin e ajrit te maskave; Veshje për mbrojtje nga zjarri; 
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Kostume për gara të automobilave rezistuese ndaj zjarrit për qëllime sigurie; Batanije 

rezistuese ndaj azjarrit; Veshje për mbrojtje nga zjarri; Filtra për maska respiratore; Filtra e 

maskave të frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Rrjetat e sigurisë; Këpucë për mbrojtje nga zjarri; 

Maska mbrojtese kunder zjarrit; Çizme për mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Helmetat për motoçiklistët; Çantat e pajisura me 

instrumente për prerje për qëllime shkencore ose kërkimore;  Çantat e pajisura me 

instrumente për prerje për përdorim jo mjekësor; Filtra per laborator; Doreza rezistente ndaj 

zjarrit; Pajisjet mbrojtëse dhe të sigurisë.   

10   Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve të 

tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe 

shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa 

mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat  mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa 

për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik; 

Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor; 

Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza 

mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza 

për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të 

përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor.   

12   Shirita nga materiali për zonën e ngarkesave të automjeteve; Mbulesa për automjete; 

Tapiceri për automjete; Shtresa te brendshme mbrojtëse për automjetet; Mbulesa e kulmit 

për automjete; Panelet e brendshme për automjete; Ulese të makinave për të siguruar 

fëmijë; Ulese të makinave per siguri të fëmijëve; Ulese për bartjen e fëmijë për përdorim në 

automjete; Ulese sigurie për automjete; Ulese për sigurinë e kafshëve për përdorim në 

automjete; Ulese sigurie për foshnjat dhe fëmijët për automjete; Ulese sigurie për 

automjete; Ulëset e karrigeve të makinave; Bagazhi (çanta) e makinave; Bagazhi (çanta) e 

anijeve; Mbulesa e uleseve [e formësuar] për përdorim në automobila; Mbulesa për uleset e 

makinave; Ulese makinash; Uleset e makinave për fëmijë; Mbulesat e ulëseve për uleset e 

automjeteve; Uleset e makinave për fëmijë; Mburoja dielli dhe çarda për makinat motorike.   

16   Letër krepe; Materialet filtruese të letrës; Letër filtrimi; Filtra letre për aparatin e 

kafesë; Materialet të printuara për paketimin e letrës; Kontejnerët (kutite) e letrës për 

qëllime paketimi; Çanta prej letre për paketim; Fjngo te letrës dekorative për mbështjellje; 

Letër dekorative për mbeshtjellje; Letër qe e kontrollon lageshtine prej letre ose plastike për 

paketimin e produkteve ushqimore; Letër e celulozës së riperpunuar për mbështjellje; 

Etiketat e letrës  per dhurate; Letër per mbeshtjelljen e dhuratave; Paketime kartoni; Fletë 

plastike për paketim; Letër e mbushur me vaj për qëllime mbështjellëse; Letër të kartonit 

për paketim; Materiale plastike për paketim; Letër për paketim dhe mbeshtjellje; Thasë 

letre; Çanta prej letre për paketim; Fjongo për deorimin e paketimeve; Çanta prej letre për 

paketim; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose 

plastikës; Kontejnerët e paketimit industrial të letrës; Kontejnerët e kartonit për paketim; 

Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar; Çanta [zarfe, çanta] prej letre ose 

plastike, për paketim; Fletë për ambalazhimin e ushqimeve; Karton paketimi; Kuti të 

kartonit për paketim; Kuti prej fibre; Materialet plastike për paketim (qe nuk përfshihen në 

klasa të tjera); Mbështjelles te materialeve prej letre; Materialet e paketimit të bëra prej 

kartoni; Materialet e paketimit të bëra nga letra të ricikluara; Materiali i paketimit i bërë 

nga niseshte; Materialet e paketimit; Letër ambalazhi; Kuti të kartonit për paketim; Çanta 

prej letre për paketim; Fletë viskoze (fije mendafshi) për mbështjellje; Etiketat e 
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identifikimit të letrës; Tabelë e shkrimit; Fletore; Etiketa të letrës; Kuti lapsash; Çantat për 

shkrimi; Top stilolapsash; Tavolina të vogla; Kuti paketuese ngjitësish; Gjera të shtypura; 

Ngjites [shkrimi]; Ngjites [vizatime te shtypura]; Materialet e shtypura të reklamave nga 

leta; Materialet e shtypura të reklamave nga kartoni; pamflete; Flamuj të letrës; Broshura të 

shtypura; Kalendarë të shtypur; Materiale promocionale të shtypura; Dekorime ngjitëse prej 

letre; Afatore [botime të shtypura]; kalendarë; Banderole letre; postera; Kartolina; 

prospekte; Kartolinat e Krishtlindjes; Publikime promovuese; Tabelat per shkrim nga letra 

ose kartonit; Tabela reklamuese nga kartoni; Kopertinat e librit; Letër krepe (rrjete) për 

përdorim shtëpiak; Letër për përdorim në prodhimin e letrës për muri-tapeta; Letër e bute 

për përdorim si material i letrës së stencilit (leter e holle); Letër për përdorim në prodhimin 

e qeseve të çajit; Leter e bute per heqjen e kzmetikes; Leter e bute e trashë [për përdorim në 

higjienë]; Filtra (Leter Kafe -); Faculeta letre; Leter e bute per fytyrë; Shtresa absorbuese 

prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Leter per shami; Shami letre; 

Letër higjienike; Shami e letrës për përdorim kozmetik; Shami celulozë; revista; Fletore 

(ligjore) shkrimi.   

17   Fibrat për qëllime izoluese; Batanije me tegela për izolim; Fije nga fibra të rigjeneruara 

jo për përdorim të tekstilit; Fibrat kimike jo për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike, 

përveçse për përdorim të tekstilit; Artikuj dhe materiale izoluese dhe penguese; Pëlhura 

izoluese; Pëlhura të bëra nga fibra sintetike [për izolim]; Pëlhura prej fibrave të përziera 

sintetike dhe natyrale për përdorim si izolim; Pelhura fibre karboni për përdorim si izolim; 

Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht për përdorim si izolim; Pelhura nga fibra organike 

për përdorim si izolim; Tekstil me fije qelqi për izolim; Fibra të ngopura me rrëshirë 

sintetike për izolim; Cohë me lesh te bagetise dhe fibrave të papërpunuara të karbonit 

[izolim]; Letër izoluese; Material izolues për përdorim në industrinë e avionëve; Materialet 

izoluese të prodhuara nga plastika; Fletët e izolimit; Tela Magnet (izolim për -); Letër 

izoluese; Letër e ngopur me vaj për izolues; Izolimi i gypave; Komponentët e para-formuar 

të izolimit; Letra të trajtuara për izolues; Artikuj dhe materiale izoluese termike; Tabel me 

fibra për izolim të temperaturës së lartë; Pëlhura rezistente ndaj nxehtësisë [izolim]; 

Xhaketa izoluese për gypat industriale; Izolatort e materialit sintetik për mbrojtjen termike 

të tubave; Izolime me funksione vulosjeje për mbrojtje të nxehtësisë; Xhaketa izoluese 

termike për fabrikën industriale; Materialet termoizoluese; Artikuj dhe materiale izoluese 

elektrike; Shirit izolues elektrik; Izolimi për përçuesit elektrikë; Letër për kondensatorët 

elektrikë; Substrate për izolim elektrik; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Pllaka 

akustike; Panele izoluese akustike të izolimit; Izolimi akustik për ndërtesat; Strukturat (jo-

metalike) për zvogëlimin e zhurmës [izolim]; Shtresat (fletet) e celulozës (përveç paketimit 

ose mbeshtjelljes); Petë e celulozës së rigjeneruar, përveç paketimit; Shkumë Gomë; Fibër 

karboni; Celulozë rigjeneruese për përdorim në prodhim; Fleta prej viskoze, përveç 

paketimit; Fibrat e karbonit për përdorim në industri; Fibrat e karbonit [fibra], perveç 

perdorimit te tekstilit; Fibrat e para të karbonit, përveç përdorimit të tekstilit; Pëlhura të 

fibrave të karbonit të ngopura me rrëshirë; Fijet e fibrave të karbonit [përveçse për 

përdorim në tekstile]; Shkumë e formesuar për paketim; Shirit paketimi (ngjitëse), përveç 

për përdorim shtëpiak ose shkrimi; Fibrat plastike për përdorim në prodhimin e kordonit të 

gomave; Pëlhura për të ndaluar të nxehtesinë [asbest]; Panele izoluese ndaj zjarrit; 

Materialet izoluese të forta; Izolues per ndriçues; Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht 

për përdorim si izolim; Izolimet e materialit sintetik për mbrojtjen termike të tubave; Fletët 

e celulozës (përveç paketimit ose mbeshtjelljes); Substancat plastike gjysëm të përpunuara; 
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Materiale filtruese [shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastike].   

20   Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat 

qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje; 

Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë; 

shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një 

qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e 

kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç 

dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse 

për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për 

të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët 

mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse 

për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët 

shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në 

ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese].    

21   Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak; leckë pluhurash; Pëlhurat e pastrimit të 

syzeve; Rrathë peshqiresh; Kuti të rremojcave; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes; 

Çantat e përshtatura për mjetet kozmetike; Çantat e tualeteve; Aplikuesit për kozmetikë; 

Dorezat e furrës; Leckat e pastrimit.   

22   Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi 

i trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura 

materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim 

të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara 

fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë 

kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i 

lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së 

papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e 

mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e 

paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie; 

Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i 

paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e 

mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit; 

Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të 

tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo 

të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë 

të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për 

paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta 

dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe 

(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej 

metali; shtrat i varur (hamak)  ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara 

kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi 

[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të 

tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te 

tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë 

për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në 

klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te 
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madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve; 

Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje; 

Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për 

ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; 

Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim; 

Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, 

për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar 

si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim; 

Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara 

për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda 

[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim; 

Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime 

bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni; 

Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar 

makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë 

sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët 

jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve 

te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes 

nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili; 

Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese; 

Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta 

mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata; 

Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje 

për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh; 

Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla 

të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose 

plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale 

mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra; 

Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose 

plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per 

paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe 

mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Mbushje dhe 

mbeshtjellje (me përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës); Mbushje për jastëkët e 

veshur me susta.   

23   Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur; 

Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe 

fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit; 

Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat]; 

Fibrat e   

mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije pambuku 

mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit për 

përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; Fije 

mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e tekstilit; 

Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze 

pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike 

për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera 
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me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill 

të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë 

leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku 

te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije 

mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra 

prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër; 

Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të 

trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të 

vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë; 

Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për 

përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të 

krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri; 

Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije 

artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të 

tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe  fill per qepje; Fijet natyrore; Fije 

jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije 

silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i 

tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra 

prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të 

poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet 

për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije 

tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim 

tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të 

endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; Stof i lëmuar; Fije leshi.    

24   Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja 

[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura 

elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike 

të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e 

artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve; 

Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave 

për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për 

përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit 

[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per 

zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të 

tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e 

papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të 

karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni; 

Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për 

mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve; 

Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike; 

Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike, 

përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale 

[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura 

të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura 

me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për 

izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të 
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prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili 

për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili 

për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e 

peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili 

për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir; 

Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura; 

Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për 

përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të 

fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim; 

Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili; 

Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar 

[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil; 

Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta 

tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje; 

Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e 

tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura; 

Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per 

mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të 

tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për 

mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura]; 

Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të 

tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për 

kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati 

dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të 

vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre); 

Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të 

endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura 

për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati 

dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese 

për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara 

nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë 

shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të 

pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për 

shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për 

fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë; 

Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi; 

Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme 

nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek 

dekorativ; Batanije të vogla për preher;  Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku; 

Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa 

dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh;  Batanije udhëtim [mbulesa për 

preher]; Çarçafë  per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë  per shtrat portativ; 

Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te 

mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te 

mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje 
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sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat 

e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e 

shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për 

banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një 

përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo; 

Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake, 

duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre 

per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit 

(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë 

nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit 

(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit; Pëlhura të qëndrueshme 

ndaj zjarrit.    

25   Kapelë; Kapele notit; Shami te vogla [shamitë]; Kasketë basketbolli; Beretat; Kapele 

me tufe; Kapeleri për gra; Kapele dushi; Kapele ekstravagande për gra; Sheshir për burra 

(fedoras); Fes; Kapakë me strehë; Kapele golfi; Ferexhe; Mbulesa [për kokë]; Kapela 

diplomomi; Kapelë; Kornizë (kapele -) [model]; Kapele të kafkës; Kalele te rezistueshme 

nga uji; Kapele si shall [veshje]; Kapela të vogla; Kapele me fjongo; Kapele kuzhinierësh; 

Kapele sportive (përveç helmetave); Kapele te fëmijëve; Shamitë të kokës; Shamitë të 

kokës; Shamitë të kokës; Shami e trashe; Kësulë klerikesh [kapele]; Kapelet e modës; 

Kapelë [veshje për kokë]; Kapele me maja; Kapelat me strehe [kapele]; Kapele per nate; 

Kapele (Lerte -) [veshje]; Kapele letre për kuzhinierët; Kapele letre për infermieret; Kapele 

të festave [veshje]; Mbeshtjellese leshi; Kapele prej leshi; Shamitë të kokës; Kapele shiu; 

Kapele të qendisura; Kapele të sheshta; Kapele ushtarake; Kapelet plishi e mbledhur (suge-

gasa); Maska të gjumit; Velo [veshje]; Shami koke; Kësule e rrumbullaket; Ripa dore te 

tenisit; Kapelet e skijimit; Kapele dielli; Kapele dhe kasketa sportive; Kapela sportive; Rrip 

koke [veshje]; Rripa për djersë; Kapele plazhi; Kapele të qendisura; Maska; Kapelë 

termike; Kapelë pa strehë [kapele]; Shamit të kokës; Kapele leshi; Kapele të larta; Veshje; 

Veshje te mbrëmjes; Pallto te mbrëmjes; Copa me skaje për qaf të ndashme për veshje pa 

krah (haneri); Kollare të ndashme; Copa për nën krah [pjesë të veshjeve]; Kostume për 

Aikido; Rroba te bardha kishtare (Albs); Perparese me dizajne te futbollit amerikane; Gëzof 

me kapuç; Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume të grave; Flutura për qaf; Pantallona 

solemn; Kostume (trenerka); Bluza; Rrobat e punës; Kominoshe; Bluza; Triko me mëngë; 

mantelet; Ngrohëset e krahut [veshje]; Kostum për mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të 

bëra prej lesh; Dorezat e vozitjes; Rroba komplete për te posalindur [veshje]; Veshje te 

brendshme për foshnje; Pizhama e kukullës së fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje]; 

Perparese plastike; Rroba te sipërme per foshnje; Veshje te trasha komplet per foshnja 

[veshje]; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Fundet e foshnjave; veshje komplet per foshnje 

[veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e notit; Kostumet e notit për gratë; Kostume për 

burra; Kostumet e notit të pajisur me goma per sytjena; Veshe noti për zotërinj dhe zonja; 

Mbulesa për larje; Kostumet e notit; Kostumet e notit; rrobë banje; Mbulesa për larje; 

Mbathje noti; Mbeshtjellese noti; Rroba; Kostume baleti; Fustan për ballo; Shami te vogal 

[shamitë]; Rripa [veshje]; Uniformat e bejsbollit; Pizhama te poshtme; Pizhama te siperme; 

Bluza te shkurta; Triko me printime; Veshje te ngrohëta per këmbët; Veshje me lesh 
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kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje leshi; Veshje të motoristëve; Rrobat e 

foshnjës; Rroba per shoqerueste e nuseve; Veshje me printime për patinazh; Rrobat e 

pagëzimit; Veshje për ushtrimin e xhudos; Veshje te fëmijëve; Veshje te foshnjëve; Veshje 

të vajzave; Veshje prej lëkure të motoçiklistëve; Veshje lëkure; Veshje prej liri; Veshje 

letre; Veshje prej pelushi; Veshje mëndafshi; Veshje për artet marciale; Veshje për kalërim 

me kuaj- (përveç veshjeve per kalores); Artikuj të veshjes për përdorim teatrale; Veshje për 

peshkatarët; Rrobat e djemve; Veshje për veshin në lojëra për mundje; Veshje të 

maternitetit; Pantallona solemn per pritje; Pantallona të shkurtra bermuda; Kemisha nate; 

Çorape nate; Kostume noti solemne; Bluza me meng; Bluza pa meng; Qafore gëzofi 

[gjerdan]; gete; Çorape të trupit; Rroba me lesh [ndërresa]; Bluze e shkurt e ngushte 

(bolero); Varese per lidhjet; Xhaketa te ngjashme me xhaketa fluturuese; Pantallona të 

shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje uniform (Burnouse); Sutjena; Sutjena me 

mbeshtetes; Bibidollka; Pelerinë; Shtytësit e pedaleve; Shtresa të makinave; Mbulesa të 

mallrave; Pantollona me një qarje (veshje); Veshje prifterore (Chasubles); Dekolte; 

Qeongram ( veeshje kineze); Rroba te bardha klerikesh; Rroba te korit; Veshje te 

mbrëmjes; Pantallona kadifeje; Mbulesa per trup; Veshje për meshkuj; Veshje te 

brendshme per gra; Fustane; Veshje te grave per jasht; Veshje te ngushta per burra; Veshje 

të brendshme te femrave; Të brendshme femrash; Xhaketa te gjata; Jelek te gjatë; Xhinse 

denim; Pardesy; Pelerinë; Veshje tre pjesesh [veshje]; Xhaket e trashe; Shami xhepi; 

Kostume një pjesëshe; Kostume te pambukut; Kostume një pjesëshe per loje; Të brendshme 

për një perdorim; Veshjet per patinazh; Triko atletike; Triko leshi; Funde të shkurtra për 

kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Veshjet ceremoniale të grave; Sutjena 

sportive me mbrojtese per thithjen e djerseve; Këmisha sportive me mbrojtese per thithjen e 

djerses; Pantallona sportive per thithjen e djerses; Këmisha te peshkimit; Veshje te 

peshkimit; Veshje te buta nga leshi; Mbeshtjelles te buta nga leshi per qafë; Flutura per 

qafë; Kostume per fluturim; Veshje formale të mbrëmjes; Veshje formale; Veshje te holla 

me printime [artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit; Kostume për kohë të lirë; Këmisha 

solemne; Pantallona të gjera; Veshje te perditshme; Te mrendshme te leheta nate; Veshje te 

berberit; Veshje; Ndrresa futbolli; Kostume futbolli; Perparese futbolli; Mbështjellësit e 

këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht; pallto gabardine [veshje]; Golloshe (kepuce nga 

goma te rezistueshme nga uji); Këpucë me çafa pa lidhëse; Mantelet e mëngjesit; 

Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të mbushura për përdorim atletik; 

Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik; Trikotazh [veshje]; Dorezat e 

qendisura; Xhaketa të thurura; Të brendshme të qendisura; Gërnzi (bluza te pershkatareve); 

Veshje të endura; Këmisha të endura; Jelek (gjamadan); Këmisha me golf; Pantallona të 

golfit; Pantallona, këmisha dhe funde të golfit; Funde të golfit; Veshje komplet nga qafa 

deri te shputat; Veshje për gjimnastikë; Çorape për  kyçin e këmbës; Kostume të 

Halloweenit; Jakë; Kollare; Shalle; Shami te qafës; Ngrohësa dore; Doreza [veshje]; 

Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë 

përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të bëra 

nga lëkura, gëzofi apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Veshje te gjata; Këmisha me 

printime plazhi - aloha; Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla; Këmishë me jaka; 

Këmishë; Këmishë për kostume; Këmisha me kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha 

me pulla te gjata; Këmishë nate; Këmishë e brendshme [nën këmisha]; Këmishë-te trasha 

detare; Këmisha te gjata perpara; Kostume për meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje 

për meshkujt; Çorape të meshkujve; Të brendshme të meshkujve; Veshje te ngushta-jelek; 
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Veshje te dasmës; Triko leshi si xhaketa; Pulovër me kapuç; Pantollona te trasha për burra 

për sporte te ndrushme; Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për fëmijë; Pantallona 

infermiere; Pantollona elastik per ushtrime; Pantallona të dëborës; Kostume; Funda te 

gjerë; Pantallonat deri në gju; Mberthyese për veshje [shiritat]; Rripa pëlhurash për burra; 

Breza; Xhaketa [veshje]; Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të trasha; 

Xhaketa e peshkatarëve; Xhaketa me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa për skijim; 

Xhaketa kundër shiut; Xhaketa, mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra; 

Xhaketa te pelhures; Pantallona gjuetie; Xhaketa gjuetie; Jeleka gjuetie; Këmisha gjuetie; 

Xhaketa pa meng-kimone; Veshje denim [veshje]; Xhinse denim; Xhaketa denim; 

Puloverë; Pantallona për kalerim; Kostume elastike me zinxhir; Veshje sportive komplet 

(rroba); Pantollona te trash te lehtë për ushtrime; Veshje te sipërme sporti; Pantollona te 

trash te lehtë për ushtrime; Xhaketa të rënda; Xhaketa te mbushura [veshje]; Kostume për 

xhudo; Veshje te gjera për femra; Veshje te ngushta per trupi [të brendshme]; Uniformat e 

arteve marciale; Uniformat sportive të sporteve luftarake; Xhupat me kapuç; Kostume 

karate; Shamitë kashmiri; Veshjet japoneze Kendo; Uniform ngjyre kafe ne te verdhë; 

Fustanellë; Veshje pa meng - kimono; Xhakete e gjate -xhybe; Përparëse; Xhakete e gjate -

xhybe; Veshjet e infermiereve; Pelhurë (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për 

veshje; Veshje te gejra; Veshje te gjera me lule te ngjitura; Pantallona te shkurt per ecje; 

Çorape të trasha te ngrohta; Ngrohësat e gjurit [veshjeve]; Veshje të shkurtra [veshje]; 

Veshje të gatshme; Veshja bazë e veshjeve tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave 

tradicionale koreane [Baeja]; Mbulesa koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta me 

dekorime; Bluza me askija; Korseta; Korseta; Korseta; Kostumet; Kostume me funde; 

Kostume për ti veshur fëmijë per te luajtur; Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me 

role; Mbulesa për shpatulla; Kollare që ngjiten; Kollare për veshje; Kollare dhe dekorime 

për qafë; Shami te shkelqyera për qafë - Askot; Astar i gjer tyli; Brez; Bluza me mëngë të 

shkurtra ose me mëngë të gjata; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra; 

Pantollona te shkurta te lehta; Fustane të shkurtra të gjera; Veshje të shkurtëra për kimono 

(haori); Mbeshtjellese me kapuç [veshje]; Veshjet per laborator; Puloverë me mëngë të 

gjata; Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të gjata; Rroba japoneze për fjetura (nemaki); 

Kimonot me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët e gjata; Përparëse, jo nga letra; Pantallona 

të gjera për gjueti; Veshje për vrapim; Rripa dhe gjyksor për vrapim; Kostume lëkure; 

Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantallona të përditshem; Pantollona te 

shkurtera elastime dollakë (pantallona); Të brendshme; Të brendshme për absorbim të 

djersitjes; Xhaketa dritë-reflektuese; Veshje e brendshme për gra; veshje nga tyli; Mbulesa 

e kostumeve për larje; Veshje të jashtme për vajzat; Veshje klerikesh; Uniforma atletike; 

Manshetë; Pallto; Peliqe; Mantelet e pambuku; Mantelet xhinse; Mantele për gratë; 

Mantele për meshkujt; Velo koke; Maska të gjumit; Maska të syve; Kostume marinaresh; 

Korsete me dekorimee; Veshje te brendshme per gra; Minifunde; Veshje te brendshme te 

femrave; Veshje ceremoniale; Rrobat e pas -arjes; Kostume per vozitje me motor; Doreza 

motorike; Xhaketa për vozitje me motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Këmisha nate për 

gra shtatëzena; Këmishë nate; Ndërresa nate; Kostume për zhytje; Këmisha nate te 

tejdukshme; Çorape me dizajne: Veshje te jashme për gra; Veshje te jashme; Këmisha për 

kostume; Shputa për kepuce prej palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; 

Këmishat e sipërme; Veshje te siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha 

te sipërme; Shirita për vesh; Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa 

infermierie; Bluza te trasha; Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Pelerina; Mbuloja [veshje]; 
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Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e leshta; Copa leshi; Funda te shkurt; Xhaketa te shkurta; 

Pantollona te shkurta; Pantollona te pirateve; Perparese plastike; Pantallona; Këmisha me 

golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha me golf; Bluza me golf; Mantel per shi; Triko; Triko 

me golf te gjate; Triko me golf te simuluar; Triko ne form - V; Veshje per gjum [veshje]; 

Veshje per sport; Pizhame; Pizhama funde; Veshje të çiklistëve; Pantallona të shkurtra 

çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza atletike; Shamitë të kokës; Veshje kundër shiut; 

Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të papërshkueshme nga uji; Mushama; Xhaketa 

shiu; Doreza për  vozitje; Pantollona per stervitje; Xhaketa për vozitje; Funde; Bluza me 

golf: Rollka [veshje]; Këmisha me golf; Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të 

shkurtra rugby; Veshje te siperme per rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup; 

Veshje te gjata te lidhura ne bel; Xhaketa prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi; 

Shall qafë [shall]; Tufat [veshje]; Shall [vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese 

koke; Shall dhe shall te gjere për femra; Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi); 

Uniformat e refereve; Ndërresë nate; Maska të gjumit; Veshje gjumi; Rripa per kokë; Velo 

[veshje]; Kollare; Pantollona te trash per burra; Kostume bore; Pantallonat e dëborës; 

Shalle per supe; Mbeshtjelles per supe[veshje]; Uniformat e shkollës; Këmisha [veshje]; 

Perparese letre; Breza shtatzanie; Çorape shtatzënitë; Çorape absorbuese djersitje; 

Pantallonat absorbuese të djersitjes; Breza djerse për kokë; Shirita djerse për dore; Shirita 

për kokë  [veshje]; Mburoja te veshjes; Çorape anti-djerses; Shirita koke për djerse; 

Uniformat për infermierët; Mbathje noti; Lidheset e mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjena 

ngjitëse; Pelerine për frizer; Xhaketa me zinxhir; Veshje; Këmisha me golf të simuluar; 

Këmisha dhe rripa; Kominoshe te shkurta; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra 

pelhure; Pantallona të shkurtra për femra [të brendshme]; Kostume bore; Kostume skijimi 

për gara; Doreza skijimi; Pantallona skijimi; Xhaketa skijimi; Veshje për skijim; Maskat e 

skijimit; Pantallona të shkurtra skijimi; pantallona të shkurtra; Breza; Xhaketa për 

mbremje; Kostume mbremje; Kostume për rresqitese dëborë (snowboard); Dorashka për 

rresqitese dëborë; Çorape te stilit japonez (tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Rripa për 

çorape; Sutjena me dekorime; Veshje për verë; Kostume noti për fëmijë [veshje]; Veshje 

aktrimi komedie; Kostume për palestër; Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit]; 

Veshje sportive; Sutjen sportiv; Këmisha të perditshme; Këmisha sportive me mëngë të 

shkurtra; Pantallona sportive; Xhaketa sportive; Çorape sportive; Kostum sportiv te 

ngjitura; Kostume sportive dhe pantallona për sport me figura; Kostume për palestër; Jelek 

atletike; Shtresa mbrojtese nga pluhuri; Xhaketa me tegela [veshje]; Jelek me tegela; 

Përparëse pelhure; Përparëse pelhure për të rritur per darka; Rripa për Shtrëngimin i 

gjerdanit për kimonos (datejime); kominoshe për fënijë; Veshje me kemb për foshnjat dhe 

fëmijët e vegjël; Rrobë plazhi; Rrobat e plazhit; Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje]; 

Këmisha të thurura; Triko; Të brendshme te femrave; Llastik çorapesh; Çorape; Pantallonat 

absorbuese të djersitjes; Zbukurime për çorape; Çorape me dekolte; Hollahopke; Çorape 

për vrapim [çorape]; Triko këmba; Çorape; Çorape pa thembra; Veshje serfi; Të brendshme 

për burra [mbathje]; Bluza te lehta; Triko te poshtme; Xhaketa te holla; Këmisha te holla; 

Pantallona të shkurtra; Kostumet e Taekwondos; Zinxhirë të gjata; Breza te mesit; Veshje 

të siperme; Kostumet e valleve; Pardesy; Dorashka për maskim; Këmisha për maskim; 

Pantallona për maskim; Xhaketa për maskim; Veshjet për maskim; Pantallona të ngushta; 

Veshje me vija; Këmisha te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza te tenisi; Funde te tenisit; 

Pantollona te shkurta te tenisit; Çorape te tenisit; Rripa pëlhure [veshje]; Veshje e gjate 

tradicionale muslimane (Thobes); Kostume teatrale; Çorape termike; Veshjet termike; 
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Veshje perandorake (Togas); Veshje te siperme [veshje]; Kostume folklorike; Veshje 

japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave; Rripa të përparëseje; Veshjet me printime (e 

Pinafa); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për femra; Veshje për gjimnastikë; Triko te 

poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet; Xhaketa te holla me pulla; Pantallona të 

shkurtra gome; Veshje sportive komplet (Triathlon); Trikotazh [veshje]; Veshje sportive 

(Singlets); Kostume për mbrojtje nga lagështia; Bluza pa mëng; Shami [veshje]; Shami qafe 

me dekorime; Shamit të kokës; Tunikat; Çallmat; Veshje për gjimnastikë; Pantallona të 

shkurtra për palestër; Funde baleti nga tyli (Tutus); Veshje dy pjesesh; Xhaketa të jashtme 

koreane për tu veshur mbi veshje kryesore [Magoja]; Pantallona për pelena (veshje); Pallto; 

Pantallona me astar; Shalle të qafës; Gunë; Shall; Veshje të maternitetit; Veshje gjumi për 

nënën; Veshje të brendshme për shtatzani; Uniformat; Uniformat për përdorim komercial; 

Uniformat për infermierët; Uniforma për referet; Kostume të ngjitura; Veshje të 

brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të brendshme të absorbimit të djersitjes; Bluza deri në 

bel; Nën këmisha për kimono (juban); Nën këmisha për kimonos (koshimaki); Fundet 

[veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te shkurta; Rripa për nyje (oboe-shin); Triko te 

poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e jashte për mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje 

Volejboll; Veshje izoluese termike; Xhaketa të ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të 

papërshkueshëm nga uji; Kostume papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët; Këpucët e 

papërshkueshme nga uji; Veshje te jashtëme i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit; 

Pantallona të papërshkueshëm nga uji; Xhaketa kundër shiut; Veshje lëkure [veshje]; 

Kostum për skijim në ujë; Rrobat e bardha për kuzhinier; Shtresa të bardha për përdorim në 

spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder djerse; Xhaketa e kthyeshme, qe vishen në dy anë; 

Jelek; Jelek lëkure; Xhaketë me mask te ngjiturt; Veshje të papërshkueshem nga uji; Rroba 

per lundrim qe e mbrojnë lagështinë; Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje dhe 

këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa mbështjellës për kimono (datemaki);  Mbështjellës plazhi; 

Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë një pjesëshe; Veshje kunder erës së fortë; Kostume kundër 

erës; Pantallona kundër erës; Bluza kundër erës;  Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri; 

Xhaketa dimri; Çorape; Veshje të jashtme rezistente ndaj motit të lig; Çorape leshi; 

Pantallona për Yogas; Bluza për yoga; Kostume aktrimi (Zoot); Pullë përforcuese [pjesët e 

veshjeve]; Pullë përforcuese për kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për 

mbathje [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të 

çorapeve [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset 

përforcueset të rrobave të veshjeve të mbendshme [pjesët e veshjeve]; Këpucë; Taka; Taka 

për këpucë; Papuçe (këpucë të leshta për fëmijë); Pantofla të banjos; Këpucë për gra; 

Shtrojë për këpucë; Këpucë ortopedike; Taka qe ndrrohen ; Këpucë të sheshta; Taka të 

ngjitura prej gome ose të materialeve plastike; Pajisjet që nuk rrëshqasin për këpucë; 

Pantofla; Çorape si papuçe; Krem për këpucë; Çorape të brendshme për këpucë; Kepucë 

Vrapimi; Këpucë të foshnjave; Pantofla lëkure; Këpucë lëkure; Këpucë me figura; Këpucë 

me zbukurime; Pjese për sandale të stilit japonez; Pantofla;  Këpucë pa lidhësa [këpucë]; 

Anësore për këpucë; Çizme shiu; Këpucë hipizimi; Lidheset e këpucëve; Çizme për rugby; 

Papuçe për gra; Pandofla me grykë; Këpucë; Këpucë atletike; Këpucë për kohën e lirë; 

Këpucë për volejboll më këmbë; Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim të shpejt; 

Këpuce me taka; Këpucë për alpinizëm; Shtrojat e këpucëve për qëllime jo ortopedike; 

Këpucë; Taka këpucësh; Shtroja këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore; Pjese te 

siperme këpucësh; Këpucë për dëborë; Shputë për këpucë; Shputë për pandofla; Taka për 

sandale te stilit japoneze; Këpucë me vizatime; Këpucë vallëzimi; Këpucë për ballo; 
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Këpucë tenisi; Këpucë trajnimi; Këllëf për këpucë; Çizme të papërshkueshme për peshkim; 

Këpucë për unjë; Çizmet e dimri; Këpucë për Joga; Sandale Japoneze jori; Shtroje për 

këpucë dhe çizme; Të brendshme femrash; Doreza për kostum zhytjeje; Pizhama [vetëm 

nga trikotazhi]; Shtroje të ndërmjetme.   

27   Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili; 

Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë; 

Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave; 

Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave; 

Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri  muri; Tapiceri muri sintetike; 

Tapiceri muri të letrës; Qilima.   

35   Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Afishe-postimi; Reklamat me 

slogane; Reklama komerciale; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Reklama në 

internet; Shërbimet e telemarketingut; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Reklamim; 

Sherbimet e shfaqjes për mallra; Përgatitja dhe prezantimi i ekraneve audio vizuale për 

qëllime reklamimi; Organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produktit; Prezantimi i 

mallrave dhe shërbimeve; Demonstrimi i shitjeve [për të tjerët]; Demonstrimi i mallrave 

dhe shërbimeve me anë të mjeteve elektronike, gjithashtu në dobi të të ashtuquajturave 

shërbime të Shitjeve permes televizorit dhe shitjese neper shtepi; Demonstrimi i mallrave 

për qëllime promocionale; Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; 

Demonstrimi i mallrave; Tregtia dhe shërbimet ekspozuese; Organizimi i ekspozitave për 

qëllime biznesi; Organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; Ekspozita (Administrimi-

) për qëllime biznesi; Ekspozita (Administrimi -) për qëllime biznesi; Ekspozita 

(Administrimi -) për qëllime reklamimi; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve për 

qëllime biznesi dhe promovuese; Shfaqje (Administrimi i biznesit -); Ekspozita për shfaqje 

të modës për qëllime komerciale; Organizimi i ekraneve për qëllime komerciale; 

Organizimi i ngjarjeve për qëllime komerciale dhe reklamuese; Organizimi i ngjarjeve, 

ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese; 

Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; Planifikimi dhe realizimi i panaireve, 

ekspozitave dhe prezantimeve për qëllime ekonomike ose reklamuese; Organizimi i 

ekspozitave për qëllime reklamimi; Marrja e hapësirës për reklamim permes internetit; 

Marrja e hapësirës për reklama; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit 

promovues; Shpërndarja e materialit promovues; Shpërndarja e reklamave dhe shpalljeve 

tregtare; Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e materialit reklamues; 

Shpërndarja e reklamave dhe materialeve promocionale; Shpërndarja e reklamave, 

marketingut dhe materialeve publicitare; Shpërndarja e reklamave; Shpërndarja e 

reklamave për të tjerët; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet internetit; 

Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, 

materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e 

reklamë e shtypur; Shpërndarja e mostrave për qëllime publiciteti; Shpërndarja e 

prospekteve dhe mostrave; Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e produkteve 

për qëllime reklamimi; Shpërndarja e mostrës; Shpërndarja e njoftimeve të reklamave; 

Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, 

materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e ; Shpërndarja e reklamë e shtypur; 

Shpërndarja e materialit promovues; Rregullimi i shpërndarjes së literaturës reklamuese në 

përgjigje të pyetjeve telefonike; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; Funksionet 

e Zyrës; Menaxhimi i biznesit; Shërbimet e menaxhimit të zinxhirit furnizues; Organizimi i 
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prezantimeve për qëllime biznesi; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; 

Administrimi i biznesit; Studimet e marketingut.   

42   Shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; Shërbime këshillimore në lidhje me kërkimin 

shkencor; Shërbimet e analizës shkencore kompjuterike; Shërbimet e kërkimit shkencor të 

kompjuterizuar; Shërbimet e testimit shkencor; Hartimi i informacionit shkencor; Përgatitja 

e raporteve shkencore; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; Sigurimi i 

informacionit shkencor; Shërbime këshillimore në lidhje me shkencën; Shërbimet dhe 

dizajni shkencor që lidhen me to; Shërbimet shkencore dhe kërkimet që lidhen me to; 

Hulumtimi shkencor në lidhje me kozmetikë; Hulumtime shkencore për qëllime mjekësore; 

Hulumtimi dhe analiza shkencore; Shërbimet laboratorike (shkencore); Hulumtimi 

shkencor dhe industrial; Hetimet shkencore për qëllime mjekësore; Shërbime konsulence në 

lidhje me inxhinieri e produktit; Shërbime inxhinierike për të tjerët; Shërbimet e 

konsulencës inxhinierike; Testimi inxhinierik; Përgatitja e raporteve inxhinierike; 

Shërbimet e konsulencës inxhinierike; Hulumtime inxhinierike; Konsulencë inxhinierike në 

lidhje me testimin; Inxhinieri teknike; Kryerja e studimeve shkencore; Analiza shkencore; 

Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në hortikulturë; 

Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në bujqësi; 

Hulumtimi shkencor në lidhje me kiminë; Mbledhja e informacionit në lidhje me 

hidrologjinë; Hulumtimet shkencore në lidhje me ekologjinë; Testimi inxhinierik; 

Shërbimet e testimit shkencor; Testimi i tekstilit; Testimi i cilësisë së produkteve për 

qëllime çertifikimi; Çertifikimi [kontrolli i cilësisë]; Sigurimi i informacionit në fushën e 

zhvillimit të produkteve; Hulumtimi dhe zhvillimi i produktit; Dizajnimi i qilimave; 

Projektimi i paketimit dhe materialeve të ambalazhimit; Dizajnimi i perdeve.    
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Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 
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(511) 10   Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve 

të tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe 

shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa 

mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat  mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa 

për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik; 

Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor; 

Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza 

mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza 

për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të 

përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor.   
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20   Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat 

qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje; 

Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë; 

shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një 

qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e 

kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç 

dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse 

për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për 

të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët 

mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse 

për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët 

shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në 

ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese].    

21   Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak; leckë pluhurash; Pëlhurat e pastrimit të 

syzeve; Rrathë peshqiresh; Kuti të rremojcave; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes; 

Çantat e përshtatura për mjetet kozmetike; Çantat e tualeteve; Aplikuesit për kozmetikë; 

Dorezat e furrës; Leckat e pastrimit.   

22   Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi 

i trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura 

materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim 

të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara 

fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë 

kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i 

lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së 

papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e 

mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e 

paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie; 

Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i 

paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e 

mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit; 

Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të 

tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo 

të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë 

të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për 

paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta 

dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe 

(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej 

metali; shtrat i varur (hamak)  ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara 

kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi 

[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të 

tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te 

tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë 

për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në 

klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te 

madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve; 
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Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje; 

Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për 

ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; 

Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim; 

Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, 

për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar 

si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim; 

Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara 

për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda 

[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim; 

Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime 

bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni; 

Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar 

makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë 

sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët 

jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve 

te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes 

nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili; 

Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese; 

Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta 

mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata; 

Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje 

për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh; 

Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla 

të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose 

plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale 

mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra; 

Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose 

plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per 

paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe 

mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Mbushje dhe 

mbeshtjellje (me përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës); Mbushje për jastëkët e 

veshur me susta.   

23   Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur; 

Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe 

fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit; 

Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat]; 

Fibrat e mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije 

pambuku mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit 

për përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; 

Fije mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e 

tekstilit; Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze 

pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike 

për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera 

me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill 

të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë 
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leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku 

te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije 

mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra 

prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër; 

Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të 

trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të 

vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë; 

Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për 

përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të 

krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri; 

Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije 

artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të 

tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe  fill per qepje; Fijet natyrore; Fije 

jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije 

silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i 

tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra 

prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të 

poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet 

për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije 

tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim 

tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të 

endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi.    

24   Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja 

[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura 

elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike 

të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e 

artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve; 

Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave 

për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për 

përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit 

[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per 

zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të 

tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e 

papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të 

karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni; 

Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për 

mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve; 

Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike; 

Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike, 

përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale 

[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura 

të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura 

me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për 

izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të 

prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili 

për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili 
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për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e 

peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili 

për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir; 

Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura; 

Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për 

përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të 

fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim; 

Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili; 

Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar 

[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil; 

Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta 

tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje; 

Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e 

tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura; 

Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per 

mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të 

tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për 

mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura]; 

Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të 

tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për 

kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati 

dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të 

vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre); 

Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të 

endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura 

për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati 

dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese 

për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara 

nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë 

shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të 

pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për 

shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për 

fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë; 

Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi; 

Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme 

nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek 

dekorativ; Batanije të vogla për preher;  Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku; 

Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa 

dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh;  Batanije udhëtim [mbulesa për 

preher]; Çarçafë  per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë  per shtrat portativ; 

Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te 

mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te 

mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje 

sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat 

e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e 
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shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për 

banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një 

përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo; 

Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake, 

duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre 

per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit 

(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë 

nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit 

(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit; Pëlhura të qëndrueshme 

ndaj zjarrit.    

25   Kapelë;Kapele notit;Shami te vogla [shamitë];Kasketë basketbolli;Beretat;Kapele me 

tufe;Kapeleri për gra;Kapele dushi;Kapele ekstravagande për gra;Sheshir për burra 

(fedoras);Fes;Kapakë me strehë;Kapele golfi;Ferexhe;Mbulesa [për kokë];Kapela 

diplomomi;Kapelë;Kornizë (kapele -) [model];Kapele të kafkës;Kalele te rezistueshme nga 

uji;Kapele si shall [veshje];Kapela të vogla;Kapele me fjongo;Kapele kuzhinierësh;Kapele 

sportive (përveç helmetave);Kapele te fëmijëve;Shamitë të kokës;Shamitë të kokës;Shamitë 

të kokës;Shami e trashe;Kësulë klerikesh [kapele];Kapelet e modës;Kapelë [veshje për 

kokë];Kapele me maja;Kapelat me strehe [kapele];Kapele per nate;Kapele (Lerte -) 

[veshje];Kapele letre për kuzhinierët;Kapele letre për infermieret;Kapele të festave 

[veshje];Mbeshtjellese leshi;Kapele prej leshi;Shamitë të kokës;Kapele shiu;Kapele të 

qendisura;Kapele të sheshta;Kapele ushtarake;Kapelet plishi e mbledhur (suge-gasa);Maska 

të gjumit;Velo [veshje];Shami koke;Kësule e rrumbullaket;Ripa dore te tenisit;Kapelet e 

skijimit;Kapele dielli;Kapele dhe kasketa sportive;Kapela sportive;Rrip koke [veshje];Rripa 

për djersë;Kapele plazhi;Kapele të qendisura;Maska;Kapelë termike;Kapelë pa strehë 

[kapele];Shamit të kokës;Kapele leshi;Kapele të larta;Veshje;Veshje te mbrëmjes;Pallto te 

mbrëmjes;Copa me skaje për qaf të ndashme për veshje pa krah (haneri);Kollare të 

ndashme;Copa për nën krah [pjesë të veshjeve];Kostume për Aikido;Rroba te bardha 

kishtare (Albs);Perparese me dizajne te futbollit amerikane;Gëzof me 

kapuç;Kostume;Kostume mbrëmje;Kostume të grave;Flutura për qaf;Pantallona 

solemn;Kostume (trenerka);Bluza;Rrobat e punës;Kominoshe;Bluza;Triko me 

mëngë;mantelet;Ngrohëset e krahut [veshje];Kostum për mjekët;Pantallona të 

ngrohta;Veshje të bëra prej lesh;Dorezat e vozitjes;Rroba komplete për te posalindur 

[veshje];Veshje te brendshme për foshnje;Pizhama e kukullës së fëmijëve;Pantallonat e 

foshnjave [veshje];Perparese plastike;Rroba te sipërme per foshnje;Veshje te trasha 

komplet per foshnja [veshje];Pantallonat e foshnjave [veshje];Fundet e foshnjave;veshje 

komplet per foshnje [veshje];Kostume për karrocë;Kostumet e notit;Kostumet e notit për 

gratë;Kostume për burra;Kostumet e notit të pajisur me goma per sytjena;Veshe noti për 

zotërinj dhe zonja;Mbulesa për larje;Kostumet e notit;Kostumet e notit;rrobë 

banje;Mbulesa për larje;Mbathje noti;Mbeshtjellese noti;Rroba;Kostume baleti;Fustan për 

ballo;Shami te vogal [shamitë];Rripa [veshje];Uniformat e bejsbollit;Pizhama te 

poshtme;Pizhama te siperme;Bluza te shkurta;Triko me printime;Veshje te ngrohëta per 

këmbët;Veshje me lesh kashmiri;Veshje të imitimeve të lëkurës;Veshje leshi;Veshje të 

motoristëve;Rrobat e foshnjës;Rroba per shoqerueste e nuseve;Veshje me printime për 
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patinazh;Rrobat e pagëzimit;Veshje për ushtrimin e xhudos;Veshje te fëmijëve;Veshje te 

foshnjëve;Veshje të vajzave;Veshje prej lëkure të motoçiklistëve;Veshje lëkure;Veshje prej 

liri;Veshje letre;Veshje prej pelushi;Veshje mëndafshi;Veshje për artet marciale;Veshje për 

kalërim me kuaj- (përveç veshjeve per kalores);Artikuj të veshjes për përdorim 

teatrale;Veshje për peshkatarët;Rrobat e djemve;Veshje për veshin në lojëra për 

mundje;Veshje të maternitetit;Pantallona solemn per pritje;Pantallona të shkurtra 

bermuda;Kemisha nate;Çorape nate;Kostume noti solemne;Bluza me meng;Bluza pa 

meng;Qafore gëzofi [gjerdan];gete;Çorape të trupit;Rroba me lesh [ndërresa];Bluze e 

shkurt e ngushte (bolero);Varese per lidhjet;Xhaketa te ngjashme me xhaketa 

fluturuese;Pantallona të shkurtra boksieri;Veshjet e dasmës;Veshje uniform 

(Burnouse);Sutjena;Sutjena me mbeshtetes;Bibidollka;Pelerinë;Shtytësit e pedaleve;Shtresa 

të makinave;Mbulesa të mallrave;Pantollona me një qarje (veshje);Veshje prifterore 

(Chasubles);Dekolte;Qeongram ( veeshje kineze);Rroba te bardha klerikesh;Rroba te 

korit;Veshje te mbrëmjes;Pantallona kadifeje;Mbulesa per trup;Veshje për meshkuj;Veshje 

te brendshme per gra;Fustane;Veshje te grave per jasht;Veshje te ngushta per burra;Veshje 

të brendshme te femrave;Të brendshme femrash;Xhaketa te gjata;Jelek te gjatë;Xhinse 

denim;Pardesy;Pelerinë;Veshje tre pjesesh [veshje];Xhaket e trashe;Shami xhepi;Kostume 

një pjesëshe;Kostume te pambukut;Kostume një pjesëshe per loje;Të brendshme për një 

perdorim;Veshjet per patinazh;Triko atletike;Triko leshi;Funde të shkurtra për kimonet 

formale (hakama);Kostume maskaradash;Veshjet ceremoniale të grave;Sutjena sportive me 

mbrojtese per thithjen e djerseve;Këmisha sportive me mbrojtese per thithjen e 

djerses;Pantallona sportive per thithjen e djerses;Këmisha te peshkimit;Veshje te 

peshkimit;Veshje te buta nga leshi;Mbeshtjelles te buta nga leshi per qafë;Flutura per 

qafë;Kostume per fluturim;Veshje formale të mbrëmjes;Veshje formale;Veshje te holla me 

printime [artikuj veshjesh];Mantelet e mëngjesit;Kostume për kohë të lirë;Këmisha 

solemne;Pantallona të gjera;Veshje te perditshme;Te mrendshme te leheta nate;Veshje te 

berberit;Veshje;Ndrresa futbolli;Kostume futbolli;Perparese futbolli;Mbështjellësit e 

këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht;pallto gabardine [veshje];Golloshe (kepuce nga goma 

te rezistueshme nga uji);Këpucë me çafa pa lidhëse;Mantelet e mëngjesit;Pantallona të 

mbushura për përdorim atletik;Këmisha të mbushura për përdorim atletik;Pantallona të 

shkurtra të mbushura për përdorim atletik;Trikotazh [veshje];Dorezat e qendisura;Xhaketa 

të thurura;Të brendshme të qendisura;Gërnzi (bluza te pershkatareve);Veshje të 

endura;Këmisha të endura;Jelek (gjamadan);Këmisha me golf;Pantallona të 

golfit;Pantallona, këmisha dhe funde të golfit;Funde të golfit;Veshje komplet nga qafa deri 

te shputat;Veshje për gjimnastikë;Çorape për  kyçin e këmbës;Kostume të 

Halloweenit;Jakë;Kollare;Shalle;Shami te qafës;Ngrohësa dore;Doreza [veshje];Doreza për 

çiklistët;Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë përdorimit të 

pajisjeve elektronike me prekje me dorë;Doreza duke përfshirë ato të bëra nga lëkura, 

gëzofi apo lesh;Ngrohëset e duarve [veshje];Veshje te gjata;Këmisha me printime plazhi - 

aloha;Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla;Këmishë me jaka;Këmishë;Këmishë 

për kostume;Këmisha me kollare;Këmisha me qafë të hapur;Këmisha me pulla te 

gjata;Këmishë nate;Këmishë e brendshme [nën këmisha];Këmishë-te trasha 

detare;Këmisha te gjata perpara;Kostume për meshkuj;Veshje për meshkuj;Veshmbathje 

për meshkujt;Çorape të meshkujve;Të brendshme të meshkujve;Veshje te ngushta-

jelek;Veshje te dasmës;Triko leshi si xhaketa;Pulovër me kapuç;Pantollona te trasha për 

burra për sporte te ndrushme;Pantollona;Pantallona të lëkurës;Pantallona për 
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fëmijë;Pantallona infermiere;Pantollona elastik per ushtrime;Pantallona të 

dëborës;Kostume;Funda te gjerë;Pantallonat deri në gju;Mberthyese për veshje 

[shiritat];Rripa pëlhurash për burra;Breza;Xhaketa [veshje];Xhaketa që janë veshje 

sportive;Xhaketa polare të trasha;Xhaketa e peshkatarëve;Xhaketa me mëngë;Xhaketa pa 

mëngë;Xhaketa për skijim;Xhaketa kundër shiut;Xhaketa, mbathje, pantallona, xhaketa për 

meshkuj dhe femra;Xhaketa te pelhures;Pantallona gjuetie;Xhaketa gjuetie;Jeleka 

gjuetie;Këmisha gjuetie;Xhaketa pa meng-kimone;Veshje denim [veshje];Xhinse 

denim;Xhaketa denim;Puloverë;Pantallona për kalerim;Kostume elastike me zinxhir;Veshje 

sportive komplet (rroba);Pantollona te trash te lehtë për ushtrime;Veshje te sipërme 

sporti;Pantollona te trash te lehtë për ushtrime;Xhaketa të rënda;Xhaketa te mbushura 

[veshje];Kostume për xhudo;Veshje te gjera për femra;Veshje te ngushta per trupi [të 

brendshme];Uniformat e arteve marciale;Uniformat sportive të sporteve luftarake;Xhupat 

me kapuç;Kostume karate;Shamitë kashmiri;Veshjet japoneze Kendo;Uniform ngjyre kafe 

ne te verdhë;Fustanellë;Veshje pa meng - kimono;Xhakete e gjate - 

hybe;Përparëse;Xhakete e gjate -xhybe;Veshjet e infermiereve;Pelhurë (të gatshme) - 

[pjesët e veshjeve];Xhepat për veshje;Veshje te gejra;Veshje te gjera me lule te 

ngjitura;Pantallona te shkurt per ecje;Çorape të trasha te ngrohta;Ngrohësat e gjurit 

[veshjeve];Veshje të shkurtra [veshje];Veshje të gatshme;Veshja bazë e veshjeve 

tradicionale koreane [Jeogori];Jelekët e grave tradicionale koreane [Baeja];Mbulesa 

koreane [Durumagi];Ngrohësit e trupit;Korseta me dekorime;Bluza me 

askija;Korseta;Korseta;Korseta;Kostumet;Kostume me funde;Kostume për ti veshur fëmijë 

per te luajtur;Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me role;Mbulesa për 

shpatulla;Kollare që ngjiten;Kollare për veshje;Kollare dhe dekorime për qafë;Shami te 

shkelqyera për qafë - Askot;Astar i gjer tyli;Brez;Bluza me mëngë të shkurtra ose me 

mëngë të gjata;Këmisha me mëngë të shkurtra;Pantallona të shkurtra;Pantollona te shkurta 

te lehta;Fustane të shkurtra të gjera;Veshje të shkurtëra për kimono (haori);Mbeshtjellese 

me kapuç [veshje];Veshjet per laborator;Puloverë me mëngë të gjata;Xhaketa me mëngë të 

gjata;Xhaketa të gjata;Rroba japoneze për fjetura (nemaki);Kimonot me gjatësi të plotë 

(nagagi);Gjerdanët e gjata;Përparëse, jo nga letra;Pantallona të gjera për gjueti;Veshje për 

vrapim;Rripa dhe gjyksor për vrapim;Kostume lëkure;Veshje lëkure;Xhaketa 

lëkure;Xhaketa lëkure;Pantallona të përditshem;Pantollona te shkurtera elastime dollakë 

(pantallona);Të brendshme;Të brendshme për absorbim të djersitjes;Xhaketa dritë-

reflektuese;Veshje e brendshme për gra;veshje nga tyli;Mbulesa e kostumeve për 

larje;Veshje të jashtme për vajzat;Veshje klerikesh;Uniforma 

atletike;Manshetë;Pallto;Peliqe;Mantelet e pambuku;Mantelet xhinse;Mantele për 

gratë;Mantele për meshkujt;Velo koke;Maska të gjumit;Maska të syve;Kostume 

marinaresh;Korsete me dekorimee;Veshje te brendshme per gra;Minifunde;Veshje te 

brendshme te femrave;Veshje ceremoniale;Rrobat e pas -arjes;Kostume per vozitje me 

motor;Doreza motorike;Xhaketa për vozitje me motor;Këllëf gëzofi për duart 

[veshje];Këmisha nate për gra shtatëzena;Këmishë nate;Ndërresa nate;Kostume për 

zhytje;Këmisha nate te tejdukshme;Çorape me dizajne: Veshje te jashme për gra;Veshje te 

jashme;Këmisha për kostume;Shputa për kepuce prej palme kacavjerrëse të endura për 

sandale të stilit japonez;Këmishat e sipërme;Veshje te siperme te çiklizemit;Veshje te 

siperme me kapuç;Këmisha te sipërme;Shirita për vesh;Veshore [veshje];Kombinimet 

[veshje];Kominoshe;Ndërresa infermierie;Bluza te trasha;Mbështjellese 

plazhi;Xhaketa;Pelerina;Mbuloja [veshje];Peliqe;Mantelet dhe xhaketat e leshta;Copa 
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leshi;Funda te shkurt;Xhaketa te shkurta;Pantollona te shkurta;Pantollona te 

pirateve;Perparese plastike;Pantallona;Këmisha me golf;Bluza te thurura;Bluza te trasha me 

golf;Bluza me golf;Mantel per shi;Triko;Triko me golf te gjate;Triko me golf te 

simuluar;Triko ne form - V;Veshje per gjum [veshje];Veshje per sport;Pizhame;Pizhama 

funde;Veshje të çiklistëve;Pantallona të shkurtra çiklizmi;Këmisha pranverore;Bluza 

atletike;Shamitë të kokës;Veshje kundër shiut;Veshje per mbrojtje nga shiu;Pantallona të 

papërshkueshme nga uji;Mushama;Xhaketa shiu;Doreza për  vozitje;Pantollona per 

stervitje;Xhaketa për vozitje;Funde;Bluza me golf: Rollka [veshje];Këmisha me golf;Bluza 

me golf;Xhaketa për rugby;Pantallona të shkurtra rugby;Veshje te siperme per 

rugby;Xhaketa për mal;Mbështjellës për trup;Veshje te gjata te lidhura ne bel;Xhaketa prej 

lëkure të deleve;Xhaketa prej lëkure dashi;Shall qafë [shall];Tufat [veshje];Shall [vetëm 

nga trikotazhi];Shamitë dhe mbeshtjellese koke;Shall dhe shall te gjere për femra;Brezat 

për vesh;Brezat për kimono (obi);Uniformat e refereve;Ndërresë nate;Maska të 

gjumit;Veshje gjumi;Rripa per kokë;Velo [veshje];Kollare;Pantollona te trash per 

burra;Kostume bore;Pantallonat e dëborës;Shalle per supe;Mbeshtjelles per 

supe[veshje];Uniformat e shkollës;Këmisha [veshje];Perparese letre;Breza 

shtatzanie;Çorape shtatzënitë;Çorape absorbuese djersitje;Pantallonat absorbuese të 

djersitjes;Breza djerse për kokë;Shirita djerse për dore;Shirita për kokë  [veshje];Mburoja te 

veshjes;Çorape anti-djerses;Shirita koke për djerse;Uniformat për infermierët;Mbathje 

noti;Lidheset e mëndafshit;Shalle mëndafshi;Sutjena ngjitëse;Pelerine për frizer;Xhaketa 

me zinxhir;Veshje;Këmisha me golf të simuluar;Këmisha dhe rripa;Kominoshe te 

shkurta;Pantallona të shkurtra;Pantallona të shkurtra pelhure;Pantallona të shkurtra për 

femra [të brendshme];Kostume bore;Kostume skijimi për gara;Doreza skijimi;Pantallona 

skijimi;Xhaketa skijimi;Veshje për skijim;Maskat e skijimit;Pantallona të shkurtra 

skijimi;pantallona të shkurtra;Breza;Xhaketa për mbremje;Kostume mbremje;Kostume për 

rresqitese dëborë (snowboard);Dorashka për rresqitese dëborë;Çorape te stilit japonez 

(tabi);Çorape dhe veshje për këmbë;Rripa për çorape;Sutjena me dekorime;Veshje për 

verë;Kostume noti për fëmijë [veshje];Veshje aktrimi komedie;Kostume për 

palestër;Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit];Veshje sportive;Sutjen 

sportiv;Këmisha të perditshme;Këmisha sportive me mëngë të shkurtra;Pantallona 

sportive;Xhaketa sportive;Çorape sportive;Kostum sportiv te ngjitura;Kostume sportive dhe 

pantallona për sport me figura;Kostume për palestër;Jelek atletike;Shtresa mbrojtese nga 

pluhuri;Xhaketa me tegela [veshje];Jelek me tegela;Përparëse pelhure;Përparëse pelhure 

për të rritur per darka;Rripa për Shtrëngimin i gjerdanit për kimonos (datejime);kominoshe 

për fënijë;Veshje me kemb për foshnjat dhe fëmijët e vegjël;Rrobë plazhi;Rrobat e 

plazhit;Pantallona shtrënguese;Trikotazh [veshje];Këmisha të thurura;Triko;Të brendshme 

te femrave;Llastik çorapesh;Çorape;Pantallonat absorbuese të djersitjes;Zbukurime për 

çorape;Çorape me dekolte;Hollahopke;Çorape për vrapim [çorape];Triko 

këmba;Çorape;Çorape pa thembra;Veshje serfi;Të brendshme për burra [mbathje];Bluza te 

lehta;Triko te poshtme;Xhaketa te holla;Këmisha te holla;Pantallona të shkurtra;Kostumet e 

Taekwondos;Zinxhirë të gjata;Breza te mesit;Veshje të siperme;Kostumet e 

valleve;Pardesy;Dorashka për maskim;Këmisha për maskim;Pantallona për 

maskim;Xhaketa për maskim;Veshjet për maskim;Pantallona të ngushta;Veshje me 

vija;Këmisha te tenisit;Veshje të tenisit;Bluza te tenisi;Funde te tenisit;Pantollona te 

shkurta te tenisit;Çorape te tenisit;Rripa pëlhure [veshje];Veshje e gjate tradicionale 

muslimane (Thobes);Kostume teatrale;Çorape termike;Veshjet termike;Veshje perandorake 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

552 

 

(Togas);Veshje te siperme [veshje];Kostume folklorike;Veshje japoneze tradicionale;Rripa 

te sutjenave;Rripa të përparëseje;Veshjet me printime (e Pinafa);Sutjen pa rripa;Bluza te 

siperme për femra;Veshje për gjimnastikë;Triko te poshtme;Pantallona të shkurtra;Triko 

komplet;Xhaketa te holla me pulla;Pantallona të shkurtra gome;Veshje sportive komplet 

(Triathlon);Trikotazh [veshje];Veshje sportive (Singlets);Kostume për mbrojtje nga 

lagështia;Bluza pa mëng;Shami [veshje];Shami qafe me dekorime;Shamit të 

kokës;Tunikat;Çallmat;Veshje për gjimnastikë;Pantallona të shkurtra për palestër;Funde 

baleti nga tyli (Tutus);Veshje dy pjesesh;Xhaketa të jashtme koreane për tu veshur mbi 

veshje kryesore [Magoja];Pantallona për pelena (veshje);Pallto;Pantallona me astar;Shalle 

të qafës;Gunë;Shall;Veshje të maternitetit;Veshje gjumi për nënën;Veshje të brendshme për 

shtatzani;Uniformat;Uniformat për përdorim komercial;Uniformat për 

infermierët;Uniforma për referet;Kostume të ngjitura;Veshje të brendshme;Ndërresa të 

fëmijëve;Të brendshme të absorbimit të djersitjes;Bluza deri në bel;Nën këmisha për 

kimono (juban);Nën këmisha për kimonos (koshimaki);Fundet 

[veshje];Pantallona;Këmisha;Xhaketa te shkurta;Rripa për nyje (oboe-shin);Triko te 

poshtme;Veshje të brendshme;Veshje e jashte për mbrojtjen e veshjeve;Kostume;Veshje 

Volejboll;Veshje izoluese termike;Xhaketa të ngrohta;Bluza të ngrohtë;Veshje të 

papërshkueshëm nga uji;Kostume papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët;Këpucët e 

papërshkueshme nga uji;Veshje te jashtëme i papërshkueshëm nga uji;Çorape të 

ujit;Pantallona të papërshkueshëm nga uji;Xhaketa kundër shiut;Veshje lëkure 

[veshje];Kostum për skijim në ujë;Rrobat e bardha për kuzhinier;Shtresa të bardha për 

përdorim në spital;Veshje te gjata;Këmisha kunder djerse;Xhaketa e kthyeshme, qe vishen 

në dy anë;Jelek;Jelek lëkure;Xhaketë me mask te ngjiturt;Veshje të papërshkueshem nga 

uji;Rroba per lundrim qe e mbrojnë lagështinë;Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje 

dhe këpucë me çafa pa lidhëse;Rripa mbështjellës për kimono (datemaki);Mbështjellës 

plazhi;Rroba për tu larë;Rrobe e gjatë një pjesëshe;Veshje kunder erës së fortë;Kostume 

kundër erës;Pantallona kundër erës;Bluza kundër erës;Xhaketa kundër erës;Dorashka 

dimri;Xhaketa dimri;Çorape;Veshje të jashtme rezistente ndaj motit të lig;Çorape 

leshi;Pantallona për Yogas;Bluza për yoga;Kostume aktrimi (Zoot);Pullë përforcuese 

[pjesët e veshjeve];Pullë përforcuese për kostume banje [pjesët e veshjeve];Pullë 

përforcuese për mbathje [pjesët e veshjeve];Pjeset përforcueset të rrobave të baletit;Pjeset 

përforcueset të çorapeve [pjesët e veshjeve];Pjeset përforcueset të hollohopkave [pjesët e 

veshjeve];Pjeset përforcueset të rrobave të veshjeve të mbendshme [pjesët e 

veshjeve];Këpucë;Taka;Taka për këpucë;Papuçe (këpucë të leshta për fëmijë);Pantofla të 

banjos;Këpucë për gra;Shtrojë për këpucë;Këpucë ortopedike;Taka qe ndrrohen;Këpucë të 

sheshta;Taka të ngjitura prej gome ose të materialeve plastike;Pajisjet që nuk rrëshqasin për 

këpucë;Pantofla;Çorape si papuçe;Krem për këpucë;Çorape të brendshme për 

këpucë;Kepucë Vrapimi;Këpucë të foshnjave;Pantofla lëkure;Këpucë lëkure;Këpucë me 

figura;Këpucë me zbukurime;Pjese për sandale të stilit japonez;Pantofla;Këpucë pa lidhësa 

[këpucë];Anësore për këpucë;Çizme shiu;Këpucë hipizimi;Lidheset e këpucëve;Çizme për 

rugby;Papuçe për gra;Pandofla me grykë;Këpucë;Këpucë atletike;Këpucë për kohën e 

lirë;Këpucë për volejboll më këmbë;Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim të 

shpejt;Këpuce me taka;Këpucë për alpinizëm;Shtrojat e këpucëve për qëllime jo 

ortopedike;Këpucë;Taka këpucësh;Shtroja këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore;Pjese 

te siperme këpucësh;Këpucë për dëborë;Shputë për këpucë;Shputë për pandofla;Taka për 

sandale te stilit japoneze;Këpucë me vizatime;Këpucë vallëzimi;Këpucë për ballo;Këpucë 
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tenisi;Këpucë trajnimi;Këllëf për këpucë;Çizme të papërshkueshme për peshkim;Këpucë 

për unjë;Çizmet e dimri;Këpucë për Joga;Sandale Japoneze jori;Shtroje për këpucë dhe 

çizme;Të brendshme femrash;Doreza për kostum zhytjeje;Pizhama [vetëm nga 

trikotazhi];Shtroje të ndërmjetme.   

27   Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili; 

Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë; 

Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave; 

Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave; 

Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri  muri; Tapiceri muri sintetike; 

Tapiceri muri të letrës; Qilima.   

35   Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Afishe-postimi; Reklamat me 

slogane; Reklama komerciale; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Reklama në 

internet; Shërbimet e telemarketingut; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Reklamim; 

Sherbimet e shfaqjes për mallra; Përgatitja dhe prezantimi i ekraneve audio vizuale për 

qëllime reklamimi; Organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produktit; Prezantimi i 

mallrave dhe shërbimeve; Demonstrimi i shitjeve [për të tjerët]; Demonstrimi i mallrave 

dhe shërbimeve me anë të mjeteve elektronike, gjithashtu në dobi të të ashtuquajturave 

shërbime të Shitjeve permes televizorit dhe shitjese neper shtepi; Demonstrimi i mallrave 

për qëllime promocionale; Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; 

Demonstrimi i mallrave; Tregtia dhe shërbimet ekspozuese; Organizimi i ekspozitave për 

qëllime biznesi; Organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; Ekspozita (Administrimi-

) për qëllime biznesi; Ekspozita (Administrimi -) për qëllime biznesi; Ekspozita 

(Administrimi -) për qëllime reklamimi; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve për 

qëllime biznesi dhe promovuese; Shfaqje (Administrimi i biznesit -); Ekspozita për shfaqje 

të modës për qëllime komerciale; Organizimi i ekraneve për qëllime komerciale; 

Organizimi i ngjarjeve për qëllime komerciale dhe reklamuese; Organizimi i ngjarjeve, 

ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese; 

Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; Planifikimi dhe realizimi i panaireve, 

ekspozitave dhe prezantimeve për qëllime ekonomike ose reklamuese; Organizimi i 

ekspozitave për qëllime reklamimi; Marrja e hapësirës për reklamim permes internetit; 

Marrja e hapësirës për reklama; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit 

promovues; Shpërndarja e materialit promovues; Shpërndarja e reklamave dhe shpalljeve 

tregtare; Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e materialit reklamues; 

Shpërndarja e reklamave dhe materialeve promocionale; Shpërndarja e reklamave, 

marketingut dhe materialeve publicitare; Shpërndarja e reklamave; Shpërndarja e 

reklamave për të tjerët; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet internetit; 

Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, 

materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e  reklamave te shtypur; Shpërndarja e 

reklamë e shtypur; Shpërndarja e mostrave për qëllime publiciteti; Shpërndarja e 

prospekteve dhe mostrave; Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e produkteve 

për qëllime reklamimi; Shpërndarja e mostrës; Shpërndarja e njoftimeve të reklamave; 

Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, 

materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e ; Shpërndarja e reklamë e shtypur; 

Shpërndarja e materialit promovues; Rregullimi i shpërndarjes së literaturës reklamuese në 

përgjigje të pyetjeve telefonike; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; Funksionet 

e Zyrës; Menaxhimi i biznesit; Shërbimet e menaxhimit të zinxhirit furnizues; Organizimi i 
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prezantimeve për qëllime biznesi; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; 

Administrimi i biznesit; Studimet e marketingut.   

42   Shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; Shërbime këshillimore në lidhje me kërkimin 

shkencor; Shërbimet e analizës shkencore kompjuterike; Shërbimet e kërkimit shkencor të 

kompjuterizuar; Shërbimet e testimit shkencor; Hartimi i informacionit shkencor; Përgatitja 

e raporteve shkencore; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; Sigurimi i 

informacionit shkencor; Shërbime këshillimore në lidhje me shkencën; Shërbimet dhe 

dizajni shkencor që lidhen me to; Shërbimet shkencore dhe kërkimet që lidhen me to; 

Hulumtimi shkencor në lidhje me kozmetikë; Hulumtime shkencore për qëllime mjekësore; 

Hulumtimi dhe analiza shkencore; Shërbimet laboratorike (shkencore); Hulumtimi 

shkencor dhe industrial; Hetimet shkencore për qëllime mjekësore; Shërbime konsulence në 

lidhje me inxhinieri e produktit; Shërbime inxhinierike për të tjerët; Shërbimet e 

konsulencës inxhinierike; Testimi inxhinierik; Përgatitja e raporteve inxhinierike; 

Shërbimet e konsulencës inxhinierike; Hulumtime inxhinierike; Konsulencë inxhinierike në 

lidhje me testimin; Inxhinieri teknike; Kryerja e studimeve shkencore; Analiza shkencore; 

Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në hortikulturë; 

Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në bujqësi; 

Hulumtimi shkencor në lidhje me kiminë; Mbledhja e informacionit në lidhje me 

hidrologjinë; Hulumtimet shkencore në lidhje me ekologjinë; Testimi inxhinierik; 

Shërbimet e testimit shkencor; Testimi i tekstilit; Testimi i cilësisë së produkteve për 

qëllime çertifikimi; Çertifikimi [kontrolli i cilësisë]; Sigurimi i informacionit në fushën e 

zhvillimit të produkteve; Hulumtimi dhe zhvillimi i produktit; Dizajnimi i qilimave; 

Projektimi i paketimit dhe materialeve të ambalazhimit; Dizajnimi i perdeve.    
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Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  TENCEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër krepe; Materialet filtruese të letrës; Letër filtrimi; Filtra letre për aparatin e 

kafesë; Materialet të printuara për paketimin e letrës; Kontejnerët (kutite) e letrës për 

qëllime paketimi; Çanta prej letre për paketim; Fjngo te letrës dekorative për mbështjellje; 

Letër dekorative për mbeshtjellje; Letër qe e kontrollon lageshtine prej letre ose plastike për 

paketimin e produkteve ushqimore; Letër e celulozës së riperpunuar për mbështjellje; 

Etiketat e letrës  per dhurate; Letër per mbeshtjelljen e dhuratave; Paketime kartoni; Fletë 

plastike për paketim; Letër e mbushur me vaj për qëllime mbështjellëse; Letër të kartonit 

për paketim; Materiale plastike për paketim; Letër për paketim dhe mbeshtjellje; Thasë 

letre; Çanta prej letre për paketim; Fjongo për deorimin e paketimeve; Çanta prej letre për 

paketim; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose 
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plastikës; Kontejnerët e paketimit industrial të letrës; Kontejnerët e kartonit për paketim; 

Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar; Çanta [zarfe, çanta] prej letre ose 

plastike, për paketim; Fletë për ambalazhimin e ushqimeve; Karton paketimi; Kuti të 

kartonit për paketim; Kuti prej fibre; Materialet plastike për paketim (qe nuk përfshihen në 

klasa të tjera); Mbështjelles te materialeve prej letre; Materialet e paketimit të bëra prej 

kartoni; Materialet e paketimit të bëra nga letra të ricikluara; Materiali i paketimit i bërë 

nga niseshte; Materialet e paketimit; Letër ambalazhi; Kuti të kartonit për paketim; Çanta 

prej letre për paketim; Fletë viskoze (fije mendafshi) për mbështjellje; Etiketat e 

identifikimit të letrës; Tabelë e shkrimit; Fletore; Etiketa të letrës; Kuti lapsash; Çantat për 

shkrimi; Top stilolapsash; Tavolina të vogla; Kuti paketuese ngjitësish; Gjera të shtypura; 

Ngjites [shkrimi]; Ngjites [vizatime te shtypura]; Materialet e shtypura të reklamave nga 

leta; Materialet e shtypura të reklamave nga kartoni; pamflete; Flamuj të letrës; Broshura të 

shtypura; Kalendarë të shtypur; Materiale promocionale të shtypura; Dekorime ngjitëse prej 

letre; Afatore [botime të shtypura]; kalendarë; Banderole letre; postera; Kartolina; 

prospekte; Kartolinat e Krishtlindjes; Publikime promovuese; Tabelat per shkrim nga letra 

ose kartonit; Tabela reklamuese nga kartoni; Kopertinat e librit; Letër krepe (rrjete) për 

përdorim shtëpiak; Letër për përdorim në prodhimin e letrës për muri-tapeta; Letër e bute 

për përdorim si material i letrës së stencilit (leter e holle); Letër për përdorim në prodhimin 

e qeseve të çajit; Leter e bute per heqjen e kzmetikes; Leter e bute e trashë [për përdorim në 

higjienë]; Filtra (Leter Kafe -); Faculeta letre; Leter e bute per fytyrë; Shtresa absorbuese 

prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Leter per shami; Shami letre; 

Letër higjienike; Shami e letrës për përdorim kozmetik; Shami celulozë; revista; Fletore 

(ligjore) shkrimi; Nënshtresat për një perdorim për kafshët shtëpiake; Pelena për stërvitje 

për një pedorim për kafshët shtëpiake.   

20   Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat 

qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje; 

Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë; 

shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një 

qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e 

kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç 

dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse 

për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për 

të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët 

mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse 

për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët 

shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në 

ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese].    

22   Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi 

i trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura 

materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim 

të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara 

fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë 

kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i 

lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së 

papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e 

mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e 
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paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie; 

Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i 

paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e 

mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit; 

Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të 

tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo 

të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë 

të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për 

paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta 

dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe 

(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej 

metali; shtrat i varur (hamak)  ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara 

kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi 

[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të 

tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te 

tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë 

për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në 

klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te 

madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve; 

Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje; 

Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për 

ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; 

Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim; 

Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, 

për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar 

si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim; 

Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara 

për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda 

[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim; 

Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime 

bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni; 

Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar 

makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë 

sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët 

jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve 

te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes 

nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili; 

Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese; 

Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta 

mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata; 

Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje 

për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh; 

Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla 

të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose 

plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale 
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mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra; 

Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose 

plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per 

paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe 

mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Mbushje jo prej 

gomës, plastikës, letre ose kartonit.    

23   Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur; 

Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe 

fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit; 

Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat]; 

Fibrat e mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije 

pambuku mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit 

për përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; 

Fije mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e 

tekstilit; Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze 

pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike 

për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera 

me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill 

të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë 

leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku 

te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije 

mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra 

prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër; 

Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të 

trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të 

vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë; 

Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për 

përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të 

krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri; 

Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije 

artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të 

tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe  fill per qepje; Fijet natyrore; Fije 

jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije 

silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i 

tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra 

prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të 

poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet 

për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije 

tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim 

tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të 

endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi.    

24   Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja 

[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura 

elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike 

të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e 

artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve; 
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Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave 

për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për 

përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit 

[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per 

zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të 

tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e 

papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të 

karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni; 

Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për 

mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve; 

Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike; 

Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike, 

përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale 

[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura 

të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura 

me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për 

izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të 

prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili 

për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili 

për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e 

peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili 

për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir; 

Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura; 

Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për 

përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të 

fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim; 

Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili; 

Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar 

[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil; 

Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta 

tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje; 

Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e 

tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura; 

Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per 

mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të 

tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për 

mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura]; 

Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të 

tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për 

kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati 

dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të 

vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre); 

Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të 

endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura 

për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati 
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dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese 

për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara 

nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë 

shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të 

pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për 

shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për 

fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë; 

Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi; 

Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme 

nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek 

dekorativ; Batanije të vogla për preher;  Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku; 

Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa 

dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh;  Batanije udhëtim [mbulesa për 

preher]; Çarçafë  per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë  per shtrat portativ; 

Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te 

mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te 

mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje 

sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat 

e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e 

shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për 

banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një 

përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo; 

Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake, 

duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre 

per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit 

(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë 

nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit 

(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit; Shtresa për banjo; Lloje të 

tekstilit të endura për larje të trupit (përveç përdorimit mjekësor); Pëlhura të qëndrueshme 

ndaj zjarrit; Pëlhura për mobilje; Jorgan me tegela.   

25   Kapelë; Kapele notit; Shami te vogla [shamitë]; Kasketë basketbolli; Beretat; Kapele 

me tufe; Kapeleri për gra; Kapele dushi; Kapele ekstravagande për gra; Sheshir për burra 

(fedoras); Fes; Kapakë me strehë; Kapele golfi; Ferexhe; Mbulesa [për kokë]; Kapela 

diplomomi; Kapelë; Kornizë (kapele -) [model]; Kapele të kafkës; Kalele te rezistueshme 

nga uji; Kapele si shall [veshje]; Kapela të vogla; Kapele me fjongo; Kapele kuzhinierësh; 

Kapele sportive (përveç helmetave); Kapele te fëmijëve; Shamitë të kokës; Shamitë të 

kokës; Shamitë të kokës; Shami e trashe; Kësulë klerikesh [kapele]; Kapelet e modës; 

Kapelë [veshje për kokë]; Kapele me maja; Kapelat me strehe [kapele]; Kapele per nate; 

Kapele (Lerte -) [veshje]; Kapele letre për kuzhinierët; Kapele letre për infermieret; Kapele 

të festave [veshje]; Mbeshtjellese leshi; Kapele prej leshi; Shamitë të kokës; Kapele shiu; 

Kapele të qendisura; Kapele të sheshta; Kapele ushtarake; Kapelet plishi e mbledhur (suge-

gasa); Maska të gjumit; Velo [veshje]; Shami koke; Kësule e rrumbullaket; Ripa dore te 

tenisit; Kapelet e skijimit; Kapele dielli; Kapele dhe kasketa sportive; Kapela sportive; Rrip 
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koke [veshje]; Rripa për djersë; Kapele plazhi; Kapele të qendisura; Maska; Kapelë 

termike; Kapelë pa strehë [kapele]; Shamit të kokës; Kapele leshi; Kapele të larta; Veshje; 

Veshje te mbrëmjes; Pallto te mbrëmjes; Copa me skaje për qaf të ndashme për veshje pa 

krah (haneri); Kollare të ndashme; Copa për nën krah [pjesë të veshjeve]; Kostume për 

Aikido; Rroba te bardha kishtare (Albs); Perparese me dizajne te futbollit amerikane; Gëzof 

me kapuç; Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume të grave; Flutura për qaf; Pantallona 

solemn; Kostume (trenerka); Bluza; Rrobat e punës; Kominoshe; Bluza; Triko me mëngë; 

mantelet; Ngrohëset e krahut [veshje]; Kostum për mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të 

bëra prej lesh; Dorezat e vozitjes; Rroba komplete për te posalindur [veshje]; Veshje te 

brendshme për foshnje; Pizhama e kukullës së fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje]; 

Perparese plastike; Rroba te sipërme per foshnje; Veshje te trasha komplet per foshnja 

[veshje]; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Fundet e foshnjave; veshje komplet per foshnje 

[veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e notit; Kostumet e notit për gratë; Kostume për 

burra; Kostumet e notit të pajisur me goma per sytjena; Veshe noti për zotërinj dhe zonja; 

Mbulesa për larje; Kostumet e notit; Kostumet e notit; rrobë banje; Mbulesa për larje; 

Mbathje noti; Mbeshtjellese noti; Rroba; Kostume baleti; Fustan për ballo; Shami te vogal 

[shamitë]; Rripa [veshje]; Uniformat e bejsbollit; Pizhama te poshtme; Pizhama te siperme; 

Bluza te shkurta; Triko me printime; Veshje te ngrohëta per këmbët; Veshje me lesh 

kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje leshi; Veshje të motoristëve; Rrobat e 

foshnjës; Rroba per shoqerueste e nuseve; Veshje me printime për patinazh; Rrobat e 

pagëzimit; Veshje për ushtrimin e xhudos; Veshje te fëmijëve; Veshje te foshnjëve; Veshje 

të vajzave; Veshje prej lëkure të motoçiklistëve; Veshje lëkure; Veshje prej liri; Veshje 

letre; Veshje prej pelushi; Veshje mëndafshi; Veshje për artet marciale; Veshje për kalërim 

me kuaj- (përveç veshjeve per kalores); Artikuj të veshjes për përdorim teatrale; Veshje për 

peshkatarët; Rrobat e djemve; Veshje për veshin në lojëra për mundje; Veshje të 

maternitetit; Pantallona solemn per pritje; Pantallona të shkurtra bermuda; Kemisha nate; 

Çorape nate; Kostume noti solemne; Bluza me meng; Bluza pa meng; Qafore gëzofi 

[gjerdan]; gete; Çorape të trupit; Rroba me lesh [ndërresa]; Bluze e shkurt e ngushte 

(bolero); Varese per lidhjet; Xhaketa te ngjashme me xhaketa fluturuese; Pantallona të 

shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje uniform (Burnouse); Sutjena; Sutjena me 

mbeshtetes; Bibidollka; Pelerinë; Shtytësit e pedaleve; Shtresa të makinave; Mbulesa të 

mallrave; Pantollona me një qarje (veshje); Veshje prifterore (Chasubles); Dekolte; 

Qeongram ( veeshje kineze); Rroba te bardha klerikesh; Rroba te korit; Veshje te 

mbrëmjes; Pantallona kadifeje; Mbulesa per trup; Veshje për meshkuj; Veshje te 

brendshme per gra; Fustane; Veshje te grave per jasht; Veshje te ngushta per burra; Veshje 

të brendshme te femrave; Të brendshme femrash; Xhaketa te gjata; Jelek te gjatë; Xhinse 

denim; Pardesy; Pelerinë; Veshje tre pjesesh [veshje]; Xhaket e trashe; Shami xhepi; 

Kostume një pjesëshe; Kostume te pambukut; Kostume një pjesëshe per loje; Të brendshme 

për një perdorim; Veshjet per patinazh; Triko atletike; Triko leshi; Funde të shkurtra për 

kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Veshjet ceremoniale të grave; Sutjena 

sportive me mbrojtese per thithjen e djerseve; Këmisha sportive me mbrojtese per thithjen e 

djerses; Pantallona sportive per thithjen e djerses; Këmisha te peshkimit; Veshje te 

peshkimit; Veshje te buta nga leshi; Mbeshtjelles te buta nga leshi per qafë; Flutura per 

qafë; Kostume per fluturim; Veshje formale të mbrëmjes; Veshje formale; Veshje te holla 

me printime [artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit; Kostume për kohë të lirë; Këmisha 

solemne; Pantallona të gjera; Veshje te perditshme; Te mrendshme te leheta nate; Veshje te 
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berberit; Veshje; Ndrresa futbolli; Kostume futbolli; Perparese futbolli; Mbështjellësit e 

këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht; pallto gabardine [veshje]; Golloshe (kepuce nga 

goma te rezistueshme nga uji); Këpucë me çafa pa lidhëse; Mantelet e mëngjesit; 

Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të mbushura për përdorim atletik; 

Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik; Trikotazh [veshje]; Dorezat e 

qendisura; Xhaketa të thurura; Të brendshme të qendisura; Gërnzi (bluza te pershkatareve); 

Veshje të endura; Këmisha të endura; Jelek (gjamadan); Këmisha me golf; Pantallona të 

golfit; Pantallona, këmisha dhe funde të golfit; Funde të golfit; Veshje komplet nga qafa 

deri te shputat; Veshje për gjimnastikë; Çorape për  kyçin e këmbës; Kostume të 

Halloweenit; Jakë; Kollare; Shalle; Shami te qafës; Ngrohësa dore; Doreza [veshje]; 

Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë 

përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të bëra 

nga lëkura, gëzofi apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Veshje te gjata; Këmisha me 

printime plazhi - aloha; Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla; Këmishë me jaka; 

Këmishë; Këmishë për kostume; Këmisha me kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha 

me pulla te gjata; Këmishë nate; Këmishë e brendshme [nën këmisha]; Këmishë-te trasha 

detare; Këmisha te gjata perpara; Kostume për meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje 

për meshkujt; Çorape të meshkujve; Të brendshme të meshkujve; Veshje te ngushta-jelek; 

Veshje te dasmës; Triko leshi si xhaketa; Pulovër me kapuç; Pantollona te trasha për burra 

për sporte te ndrushme; Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për fëmijë; Pantallona 

infermiere; Pantollona elastik per ushtrime; Pantallona të dëborës; Kostume; Funda te 

gjerë; Pantallonat deri në gju; Mberthyese për veshje [shiritat]; Rripa pëlhurash për burra; 

Breza; Xhaketa [veshje]; Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të trasha; 

Xhaketa e peshkatarëve; Xhaketa me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa për skijim; 

Xhaketa kundër shiut; Xhaketa, mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra; 

Xhaketa te pelhures; Pantallona gjuetie; Xhaketa gjuetie; Jeleka gjuetie; Këmisha gjuetie; 

Xhaketa pa meng-kimone; Veshje denim [veshje]; Xhinse denim; Xhaketa denim; 

Puloverë; Pantallona për kalerim; Kostume elastike me zinxhir; Veshje sportive komplet 

(rroba); Pantollona te trash te lehtë për ushtrime; Veshje te sipërme sporti; Pantollona te 

trash te lehtë për ushtrime; Xhaketa të rënda; Xhaketa te mbushura [veshje]; Kostume për 

xhudo; Veshje te gjera për femra; Veshje te ngushta per trupi [të brendshme]; Uniformat e 

arteve marciale; Uniformat sportive të sporteve luftarake; Xhupat me kapuç; Kostume 

karate; Shamitë kashmiri; Veshjet japoneze Kendo; Uniform ngjyre kafe ne te verdhë; 

Fustanellë; Veshje pa meng - kimono; Xhakete e gjate -xhybe; Përparëse; Xhakete e gjate -

xhybe; Veshjet e infermiereve; Pelhurë (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për 

veshje; Veshje te gejra; Veshje te gjera me lule te ngjitura; Pantallona te shkurt per ecje; 

Çorape të trasha te ngrohta; Ngrohësat e gjurit [veshjeve]; Veshje të shkurtra [veshje]; 

Veshje të gatshme; Veshja bazë e veshjeve tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave 

tradicionale koreane [Baeja]; Mbulesa koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta me 

dekorime; Bluza me askija; Korseta; Korseta; Korseta; Kostumet; Kostume me funde; 

Kostume për ti veshur fëmijë per te luajtur; Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me 

role; Mbulesa për shpatulla; Kollare që ngjiten; Kollare për veshje; Kollare dhe dekorime 

për qafë; Shami te shkelqyera për qafë - Askot; Astar i gjer tyli; Brez; Bluza me mëngë të 

shkurtra ose me mëngë të gjata; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra; 

Pantollona te shkurta te lehta; Fustane të shkurtra të gjera; Veshje të shkurtëra për kimono 

(haori); Mbeshtjellese me kapuç [veshje]; Veshjet per laborator; Puloverë me mëngë të 
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gjata; Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të gjata; Rroba japoneze për fjetura (nemaki); 

Kimonot me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët e gjata; Përparëse, jo nga letra; Pantallona 

të gjera për gjueti; Veshje për vrapim; Rripa dhe gjyksor për vrapim; Kostume lëkure; 

Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantallona të përditshem; Pantollona te 

shkurtera elastime dollakë (pantallona); Të brendshme; Të brendshme për absorbim të 

djersitjes; Xhaketa dritë-reflektuese; Veshje e brendshme për gra; veshje nga tyli; Mbulesa 

e kostumeve për larje; Veshje të jashtme për vajzat; Veshje klerikesh; Uniforma atletike; 

Manshetë; Pallto; Peliqe; Mantelet e pambuku; Mantelet xhinse; Mantele për gratë; 

Mantele për meshkujt; Velo koke; Maska të gjumit; Maska të syve; Kostume marinaresh; 

Korsete me dekorimee; Veshje te brendshme per gra; Minifunde; Veshje te brendshme te 

femrave; Veshje ceremoniale; Rrobat e pas -arjes; Kostume per vozitje me motor; Doreza 

motorike; Xhaketa për vozitje me motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Këmisha nate për 

gra shtatëzena; Këmishë nate; Ndërresa nate; Kostume për zhytje; Këmisha nate te 

tejdukshme; Çorape me dizajne: Veshje te jashme për gra; Veshje te jashme; Këmisha për 

kostume; Shputa për kepuce prej palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; 

Këmishat e sipërme; Veshje te siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha 

te sipërme; Shirita për vesh; Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa 

infermierie; Bluza te trasha; Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Pelerina; Mbuloja [veshje]; 

Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e leshta; Copa leshi; Funda te shkurt; Xhaketa te shkurta; 

Pantollona te shkurta; Pantollona te pirateve; Perparese plastike; Pantallona; Këmisha me 

golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha me golf; Bluza me golf; Mantel per shi; Triko; Triko 

me golf te gjate; Triko me golf te simuluar; Triko ne form - V; Veshje per gjum [veshje]; 

Veshje per sport; Pizhame; Pizhama funde; Veshje të çiklistëve; Pantallona të shkurtra 

çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza atletike; Shamitë të kokës; Veshje kundër shiut; 

Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të papërshkueshme nga uji; Mushama; Xhaketa 

shiu; Doreza për  vozitje; Pantollona per stervitje; Xhaketa për vozitje; Funde; Bluza me 

golf: Rollka [veshje]; Këmisha me golf; Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të 

shkurtra rugby; Veshje te siperme per rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup; 

Veshje te gjata te lidhura ne bel; Xhaketa prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi; 

Shall qafë [shall]; Tufat [veshje]; Shall [vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese 

koke; Shall dhe shall te gjere për femra; Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi); 

Uniformat e refereve; Ndërresë nate; Maska të gjumit; Veshje gjumi; Rripa per kokë; Velo 

[veshje]; Kollare; Pantollona te trash per burra; Kostume bore; Pantallonat e dëborës; 

Shalle per supe; Mbeshtjelles per supe[veshje]; Uniformat e shkollës; Këmisha [veshje]; 

Perparese letre; Breza shtatzanie; Çorape shtatzënitë; Çorape absorbuese djersitje; 

Pantallonat absorbuese të djersitjes; Breza djerse për kokë; Shirita djerse për dore; Shirita 

për kokë  [veshje]; Mburoja te veshjes; Çorape anti-djerses; Shirita koke për djerse; 

Uniformat për infermierët; Mbathje noti; Lidheset e mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjena 

ngjitëse; Pelerine për frizer; Xhaketa me zinxhir; Veshje; Këmisha me golf të simuluar; 

Këmisha dhe rripa; Kominoshe te shkurta; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra 

pelhure; Pantallona të shkurtra për femra [të brendshme]; Kostume bore; Kostume skijimi 

për gara; Doreza skijimi; Pantallona skijimi; Xhaketa skijimi; Veshje për skijim; Maskat e 

skijimit; Pantallona të shkurtra skijimi; pantallona të shkurtra; Breza; Xhaketa për 

mbremje; Kostume mbremje; Kostume për rresqitese dëborë (snowboard); Dorashka për 

rresqitese dëborë; Çorape te stilit japonez (tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Rripa për 

çorape; Sutjena me dekorime; Veshje për verë; Kostume noti për fëmijë [veshje]; Veshje 
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aktrimi komedie; Kostume për palestër; Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit]; 

Veshje sportive; Sutjen sportiv; Këmisha të perditshme; Këmisha sportive me mëngë të 

shkurtra; Pantallona sportive; Xhaketa sportive; Çorape sportive; Kostum sportiv te 

ngjitura; Kostume sportive dhe pantallona për sport me figura; Kostume për palestër; Jelek 

atletike; Shtresa mbrojtese nga pluhuri; Xhaketa me tegela [veshje]; Jelek me tegela; 

Përparëse pelhure; Përparëse pelhure për të rritur per darka; Rripa për Shtrëngimin i 

gjerdanit për kimonos (datejime); kominoshe për fënijë; Veshje me kemb për foshnjat dhe 

fëmijët e vegjël; Rrobë plazhi; Rrobat e plazhit; Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje]; 

Këmisha të thurura; Triko; Të brendshme te femrave; Llastik çorapesh; Çorape; Pantallonat 

absorbuese të djersitjes; Zbukurime për çorape; Çorape me dekolte; Hollahopke; Çorape 

për vrapim [çorape]; Triko këmba; Çorape; Çorape pa thembra; Veshje serfi; Të brendshme 

për burra [mbathje]; Bluza te lehta; Triko te poshtme; Xhaketa te holla; Këmisha te holla; 

Pantallona të shkurtra; Kostumet e Taekwondos; Zinxhirë të gjata; Breza te mesit; Veshje 

të siperme; Kostumet e valleve; Pardesy; Dorashka për maskim; Këmisha për maskim; 

Pantallona për maskim; Xhaketa për maskim; Veshjet për maskim; Pantallona të ngushta; 

Veshje me vija; Këmisha te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza te tenisi; Funde te tenisit; 

Pantollona te shkurta te tenisit; Çorape te tenisit; Rripa pëlhure [veshje]; Veshje e gjate 

tradicionale muslimane (Thobes); Kostume teatrale; Çorape termike; Veshjet termike; 

Veshje perandorake (Togas); Veshje te siperme [veshje]; Kostume folklorike; Veshje 

japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave; Rripa të përparëseje; Veshjet me printime (e 

Pinafa); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për femra; Veshje për gjimnastikë; Triko te 

poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet; Xhaketa te holla me pulla; Pantallona të 

shkurtra gome; Veshje sportive komplet (Triathlon); Trikotazh [veshje]; Veshje sportive 

(Singlets); Kostume për mbrojtje nga lagështia; Bluza pa mëng; Shami [veshje]; Shami qafe 

me dekorime; Shamit të kokës; Tunikat; Çallmat; Veshje për gjimnastikë; Pantallona të 

shkurtra për palestër; Funde baleti nga tyli (Tutus); Veshje dy pjesesh; Xhaketa të jashtme 

koreane për tu veshur mbi veshje kryesore [Magoja]; Pantallona për pelena (veshje); Pallto; 

Pantallona me astar; Shalle të qafës; Gunë; Shall; Veshje të maternitetit; Veshje gjumi për 

nënën; Veshje të brendshme për shtatzani; Uniformat; Uniformat për përdorim komercial; 

Uniformat për infermierët; Uniforma për referet; Kostume të ngjitura; Veshje të 

brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të brendshme të absorbimit të djersitjes; Bluza deri në 

bel; Nën këmisha për kimono (juban); Nën këmisha për kimonos (koshimaki); Fundet 

[veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te shkurta; Rripa për nyje (oboe-shin); Triko te 

poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e jashte për mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje 

Volejboll; Veshje izoluese termike; Xhaketa të ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të 

papërshkueshëm nga uji; Kostume papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët; Këpucët e 

papërshkueshme nga uji; Veshje te jashtëme i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit; 

Pantallona të papërshkueshëm nga uji; Xhaketa kundër shiut; Veshje lëkure [veshje]; 

Kostum për skijim në ujë; Rrobat e bardha për kuzhinier; Shtresa të bardha për përdorim në 

spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder djerse; Xhaketa e kthyeshme, qe vishen në dy anë; 

Jelek; Jelek lëkure; Xhaketë me mask te ngjiturt; Veshje të papërshkueshem nga uji; Rroba 

per lundrim qe e mbrojnë lagështinë; Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje dhe 

këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa mbështjellës për kimono (datemaki);  Mbështjellës plazhi; 

Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë një pjesëshe; Veshje kunder erës së fortë; Kostume kundër 

erës; Pantallona kundër erës; Bluza kundër erës;  Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri; 

Xhaketa dimri; Çorape; Veshje të jashtme rezistente ndaj motit të lig; Çorape leshi; 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

564 

 

Pantallona për Yogas; Bluza për yoga; Kostume aktrimi (Zoot); Pullë përforcuese [pjesët e 

veshjeve]; Pullë përforcuese për kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për 

mbathje [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të 

çorapeve [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset 

përforcueset të rrobave të veshjeve të mbendshme [pjesët e veshjeve]; Këpucë; Taka; Taka 

për këpucë; Papuçe (këpucë të leshta për fëmijë); Pantofla të banjos; Këpucë për gra; 

Shtrojë për këpucë; Këpucë ortopedike; Taka qe ndrrohen ; Këpucë të sheshta; Taka të 

ngjitura prej gome ose të materialeve plastike; Pajisjet që nuk rrëshqasin për këpucë; 

Pantofla; Çorape si papuçe; Krem për këpucë; Çorape të brendshme për këpucë; Kepucë 

Vrapimi; Këpucë të foshnjave; Pantofla lëkure; Këpucë lëkure; Këpucë me figura; Këpucë 

me zbukurime; Pjese për sandale të stilit japonez; Pantofla;  Këpucë pa lidhësa [këpucë]; 

Anësore për këpucë; Çizme shiu; Këpucë hipizimi; Lidheset e këpucëve; Çizme për rugby; 

Papuçe për gra; Pandofla me grykë; Këpucë; Këpucë atletike; Këpucë për kohën e lirë; 

Këpucë për volejboll më këmbë; Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim të shpejt; 

Këpuce me taka; Këpucë për alpinizëm; Shtrojat e këpucëve për qëllime jo ortopedike; 

Këpucë; Taka këpucësh; Shtroja këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore; Pjese te 

siperme këpucësh; Këpucë për dëborë; Shputë për këpucë; Shputë për pandofla; Taka për 

sandale te stilit japoneze; Këpucë me vizatime; Këpucë vallëzimi; Këpucë për ballo; 

Këpucë tenisi; Këpucë trajnimi; Këllëf për këpucë; Çizme të papërshkueshme për peshkim; 

Këpucë për unjë; Çizmet e dimri; Këpucë për Joga; Sandale Japoneze jori; Shtroje për 

këpucë dhe çizme; Shtroje të ndërmjetme; Pizhama [vetëm nga trikotazhi]; Të brendshme 

femrash; Mbërthekojsa për veshje [aski]; Veshje të brendshme; Doreza për kostum zhytjeje   

27   Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili; 

Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë; 

Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave; 

Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave; 

Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri  muri; Tapiceri muri sintetike; 

Tapiceri muri të letrës; Qilima.   

35   Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Afishe-postimi; Reklamat me 

slogane; Reklama komerciale; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Reklama në 

internet; Shërbimet e telemarketingut; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Reklamim; 

Sherbimet e shfaqjes për mallra; Përgatitja dhe prezantimi i ekraneve audio vizuale për 

qëllime reklamimi; Organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produktit; Prezantimi i 

mallrave dhe shërbimeve; Demonstrimi i shitjeve [për të tjerët]; Demonstrimi i mallrave 

dhe shërbimeve me anë të mjeteve elektronike, gjithashtu në dobi të të ashtuquajturave 

shërbime të Shitjeve permes televizorit dhe shitjese neper shtepi; Demonstrimi i mallrave 

për qëllime promocionale; Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; 

Demonstrimi i mallrave; Tregtia dhe shërbimet ekspozuese; Organizimi i ekspozitave për 

qëllime biznesi; Organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; Ekspozita (Administrimi-

) për qëllime biznesi; Ekspozita (Administrimi -) për qëllime biznesi; Ekspozita 

(Administrimi -) për qëllime reklamimi; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve për 

qëllime biznesi dhe promovuese; Shfaqje (Administrimi i biznesit - ); Ekspozita për shfaqje 

të modës për qëllime komerciale; Organizimi i ekraneve për qëllime komerciale; 

Organizimi i ngjarjeve për qëllime komerciale dhe reklamuese; Organizimi i ngjarjeve, 

ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese; 

Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; Planifikimi dhe realizimi i panaireve, 
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ekspozitave dhe prezantimeve për qëllime ekonomike ose reklamuese; Organizimi i 

ekspozitave për qëllime reklamimi; Marrja e hapësirës për reklamim permes internetit; 

Marrja e hapësirës për reklama; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit 

promovues; Shpërndarja e materialit promovues; Shpërndarja e reklamave dhe shpalljeve 

tregtare; Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e materialit reklamues; 

Shpërndarja e reklamave dhe materialeve promocionale; Shpërndarja e reklamave, 

marketingut dhe materialeve publicitare; Shpërndarja e reklamave; Shpërndarja e 

reklamave për të tjerët; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet internetit; 

Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, 

materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e 

reklamë e shtypur; Shpërndarja e mostrave për qëllime publiciteti; Shpërndarja e 

prospekteve dhe mostrave; Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e produkteve 

për qëllime reklamimi; Shpërndarja e mostrës; Shpërndarja e njoftimeve të reklamave; 

Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, 

materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e ; Shpërndarja e reklamë e shtypur; 

Shpërndarja e materialit promovues; Rregullimi i shpërndarjes së literaturës reklamuese në 

përgjigje të pyetjeve telefonike; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; Funksionet 

e Zyrës; Menaxhimi i biznesit; Shërbimet e menaxhimit të zinxhirit furnizues; Organizimi i 

prezantimeve për qëllime biznesi; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; 

Administrimi i biznesit; Studimet e marketingut.  

   

 

 

(111)  24317 

(151)  29/01/2019 

(181)  11/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/465 

(732)  Lenzing Aktiengesellschaft Werkstr. 2 

4860 Lenzing, AT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  LENZING 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Filtruese i substancave kimike dhe jo-kimike të përfshira në këtë klasë;  Përgatitjet 

filtruese për industrinë e pijeve; Përgatitje kimike dhe materiale për film, fotografi dhe 

shtypje; Letrat për mbrojtje [sensibilizuar]; Plehrat dhe kimikatet për përdorim në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; Acid piroligjen (uthull druri); Furfural (krunde); Sulfat natriumi; 

Kimikatet e përdorura në shkencë; Intensifikues kimikë për letrën; Substancat kimike, 

materialet kimike dhe preparatet kimike, dhe elementet natyrore.   

3   Pastrues fytyre [kozmetikë]; Maska dore për kujdesin e lëkurës; Krema zbutes të 

lëkurës; Maska te lëkurës [kozmetikë]; Kremat zbutes të lëkurës për qëllime kozmetike; 

Kremat për kujdesin e lëkurës, përveç përdorimit mjekësor; Preparate të kujdesit për lekure 

për heqjen e rrudhave; Krem për pastrimin e lëkurës; Locion për pastrimin e lëkurës; 

Pastrues të lëkurës [jo mjeksor]; Maska të trupit; Prepare për kujdesin e fytyrës; Pastrues të 

lëkurës [kozmetike]; Preparate kozmetike për eliminimin e rrudhave për përdorim lokal të 

fytyrës; Fasho (vel fytyre) qe përmbajnë elemente mbrojtëse dhe bllokuese nga dielli për 
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përdorim në lëkurë; Faculeta të ngopura me një pastrues të lëkurës; Pastrues fytyre me për 

pastrim të thelle të lekurës; Pastrues për pastrimin e lëkurës; Pastrues fytyre për qëllime 

kozmetike; Maska për shtrengimin e poreve që përdoren si kozmetikë; Maska pastrimi; 

Maska kozmetike; Set kremash fytyre: Shampo; Preparatet e pastrimit dhe aromave; Krem 

luster për mobilje dhe dysheme; Preparate për heqjen e yndyrnave; Pëlhura pastruese te 

ngopur me një preparat pastrimi për pastrimin e syzeve të syve; Pëlhura të ngopura me 

detergjent për pastrim; Pëlhura të ngopura me preparate lustruese për pastrim; Peshqirë të 

para-lagur të ngopura me detergjent për pastrim; Pëlhura të ngopura me detergjent për 

pastrim; Faculeta që përmbajnë preparate pastrimi; Preparate lustruese; Preparate për lyerje; 

Çese me aromë; Preparate për pastrimin e pëlhurave; Zbutës pëlhure për lavanderi; 

Preparate për bluarje; Pastrues për kujdesin e lëkurës; Tualete; Shkopinj pambuku për 

qëllime kozmetike; Faculeta të ngopura me kolonjë për një perdorim; Faculeta te 

parfumuara; Faculeta të ngopura me komponent pastrues për fytyte për një perdorim; 

Faculeta të para-lagura për qellime kozmetike; Faculeta të lagura për qëllime sanitare dhe 

kozmetike; Maska pastrimi për fytyrë; Përeparate për kujdesin e lëkurës; Faculeta të 

ngopura për pastrim [jo-ilaç, për përdorim tek njerzit]; Preparate për kujdesin e trupit jo 

mjekësor; Kozmetikë për kujdesin e bukurise; Faculeta të ngopura me vaj esencial, për 

përdorim kozmetik; Faculeta të ngopura me preparate për heqjen e kozmetikes; Preparate 

për heqjen e kozmetikës; Faculeta fytyre të ngopura me kozmetikë; Pastrues i thonjve 

[Kozmetikë]; Pastrues për heqjen e manikyrit; Preparate për vetë-rrezitje [kozmetikë]; 

Deodorantët personalë; Faculeta për fëmijë; Krem për pastrimin e lëkurës [jo mjeksor 

mjeksore]; Krem anti-rrudhë; Krem hidratues për fytyre jo-mjekësore; Maska këmbë për 

kujdesin e lëkurës; Maska të fytyrës; Pastrues fytyre (Jo-mjekësore -); Pastrues fytyre 

[kozmetike]; Pambuku për qëllime kozmetike; Pastrues të higjienës femërore.   

5   Fiber (Dietë -); Shtesa ushqimore; Përeparate dentare dhe artikujt; Materiale për 

formimin e mases dentare; Materialet dentare për ndalimin e dhëmbëve; Materiale dentare 

për të bërë modele të dhëmbëve; Materiale dentare për dyfishimin e modeleve të 

dhëmbëve; Materiale për mbjelljen e dhëmbëve për përdorim dentar; Materiale pelhure për 

qëllime dentare; Rrëshirë dentare për ura të përkohshme, kurora dhe lustrim i jashtem; 

Materiale për riparimin e dhëmbëve; Materiale për proteza dentare; Materialet për dhëmbët 

artificiale; Materiale për ura dentale; Materiale për kurora dentare; Përgatitje farmaceutike 

për përdorim dentar; Materiale sintetike për përdorim dentar për mbushje; Materialet e 

përbëra dentare; Materiali  për mbushje të dhëmbëve; Mastikë dentare; Artikujt absorbues 

për higjienën personale, domethënë materialet për thithjen të erërave, artikujt e higjienës 

femërore, vate per higjiene për një perdorim, veshjet sanitare (veshjet sanitare), vate 

higjenike, artikujt absorbues të higjenës, jastek të vegjel për përdorim në infermierja e gji-

dhënies, fasho për qëllime shëndetësore, peceta për mbrojtje, peshqir sanitar , rripa për 

peceta (peshqir), tampona menstrualë, jastekë sanitarë, këmishëza sanitare, pantollona 

pelhure, veshje higjienike (sanitare), tampona sanitarë, pantallona – pelena për foshnje 

(pelena), pelena për fëmijë (pampersa) pelen prej pëlhurat, letre ose celulozë, pelenat për 

një përdorim për foshnje (pelenat) të letrës dhe celulozës, pelenat trekendore për bebet 

(pelena) të letrës, pelena të letrës për mbrojtje, pelena nga peceta celuloze për mbrojtje, 

celulozë për pelena, pelena letre per nje perdorim, pantallona per nje perdorim të letrës për 

mbajtjen e pelenave të foshnjave në vend, pantallona për nje prdorim të celulozës për 

mbajtjen vesh te pelenave të foshnjave, pelena per nje perdorim të letrës për mbrojtje, 

pelena për një perdorim të notit për foshnje, pelena të disponueshme për notim për fëmijë 
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dhe fëmijë të vegjël, pantallona për një perdorim për stërvitje, pelena për një perdorim, 

pelane të formuar të foshnjave (pelena) prej celulozë, veshje për mbrojtje, faculeta per nje 

perdorim të celulozës për mbrojtje, pantallona absorbues për nje perdorim, pantallona për 

mbrojtje, pelena të letrës, peceta te letres, pelena per not (pelena) për foshnjat, fasho për 

qëllime shëndetësore, (pelena) të letrës, peceta per nje perdorim të stërvitjes nga letra ose 

celuloza, pelenat pre nje perdorim të stërvitjes për fëmijët e vegjël, pelena per nje perdorim 

për të rriturit, pantallonat e foshnjës së per nje perorim si pelena, pantallona për pecetë 

(pëlhurë me pelenë) të celulozës, peceta per nje perdorim, pantallona për foshnje per nje 

perdorim (pelenë nga pëlhura ), peceta nga celuloza, peceta për mbrojtje, peceta nga 

celuloza, peceta per bebe (pelena) te celulozës, pambuk per mbushje për qëllime mjekësore, 

mbushje absorbuese për qëllime mjekësore; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore, 

Përgatitjet për qëllime mjekësore, Kremat medicinale për mbrojtjen e lëkurës, Kremat per 

kujdes të lëkurës për përdorim mjekësor, Përgatitjet e kujdesit të lëkurës për përdorim 

mjekësor, Tisanes [pije mjekësore], Kremra për larjen, kujdesin e lëkurës [mjekësore], 

Përgatitje farmaceutike për kujdesin e lëkurës, pambuk leshi për qëllime farmaceutike, 

pambuku leshi në formën e shkopinjve për përdorim mjekësor; Përgatitjet higjienike për 

përdorim veterinar; Pelena për kafshët shtëpiake, Përkatësisht pelena absorbuese të 

celulozës për kafshët shtëpiake, Pelena absorbuese të letrës për kafshët shtëpiake; 

Tamponët e alkoolit për qëllime mjekësore, do me thene shkop dezinfektuese, tamponët 

mjekësorë; Materiale sanitar për përdorim shtëpiak; Dezinfektues për qëllime higjienike; 

Dezinfektues për aparatet dhe instrumentet mjekësore; Dezinfektues për instrumentet 

mjekësore; Dezinfektantë për përdorim mjekësor; Dezinfektues për aparatet dhe 

instrumentet dentare; peceta sanitare; Peceta mjeksore të mbushura, perkatesisht peceta per 

largimin e insekteve; Peceta antisepktike të ngopur; Larje me dorë mjekësore; Mbeturinat 

për qëllime mjekësore, domethënë fshin me mbushura, Medikament per lajren e duarve; 

peceta per qellimemjeksore, perkatesihst peceta te lagura të mbushura me ilaçe, peceta të 

mbushura me losione farmaceutike, peceta te lagura për qëllime mjekësore, peceta të 

mbushura me ilaçe, peshqirë të lagur të mbushur me një lyerje farmaceutike, peceta per 

përdorimi mjekësor, peceta për qëllime mjekësore; peceta të mbushura  me preparate 

antibakteriale; Dezinfektues të vendosur ne peceta; Deodorantët për veshjet dhe tekstilet, 

domethënë preparatet për neutralizim të aromave për veshjet dhe tekstilet; Deodorantet per 

kepuce; Përgatitjet antiseptike për kujdesin e plagëve, përkatësisht materialet për fashim, 

materialet mbuluese dhe aplikuese (për qëllime mjekësore), kuti të ndihmës së parë për 

përdorim shtëpiak,Gerrsher (hemostatikë) mjekësore, Material për kirurgji, Ngjitëse 

mjekësore për për lidhjen e indeve të brendshme, Ngjitës mjekësorë për lidhjen e plagëve, 

Letër e zbutur për qëllime mjekësore, Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura, Xhel për 

përdorim dermatologjik, gërrshere (hemostatikë) për qëllime mjekësore, Letër për perdorim 

me medikamente, Preparate farmaceutike për plagë, Fashë antiseptike të lëngshme, Shiritat 

e tretshëm për të ndaluar gjakderdhjen nga prerjet e vogla dhe plaget e vogla, Mburoje per 

sy për qëllime mjekësore, Fashe per sy për përdorim mjekësor, Fashë per sy për përdorim 

mjekësor, Fashë për përdorim si veshje, Pambuku për përdorim mjekësor, fashë për të bërë 

veshjet mjekësore dhe kirurgjike, Fashë elastike [veshje] , Veshjet e ndihmës së parë, Garzë 

(fashë), Kapese për përdorim kirurgjikal, Fashë ngjitëse, leukoplast ngjitëse, Shiritat ngjitës 

për qëllime mjekësore, Unaza misri për këmbët, Shiript per leokuplast [mjekësore], Fashë 

ngjitëse për qëllime mjekësore, Shirit per venat e zgjeruara, Veshje lidhëse, Shtresat, 

Materialet për veshjet, Materiale per plagët, materialet për plaster, fasha me garzë, fashë 
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per vesh, flastera, materiale per fashim, fasho per plage, plaster që përmban një magnet, 

material sfungjer për shërimin e plagëve, material per sherimin e plages (poultices 

mustardë), veshje sterilizuar, materiale sintetike për përdorim në vendosjen e eshtrave, 

materiale sintetike për përdorim në prodhimin e allçise, Tampona për qëllime mjekësore, 

Shtupë për përdorim mjekësor, Fashë për plagë të lëkurës,  Fashë për parandalimin e 

flluskave nga plagë, garzë për mbeshtjellje, veshje, mjekësore, materialet mbajtëse si 

veshje, veshje kirurgjikale, pambuk absorbues, pambuku leshi për përdorim kirurgjikal, 

sfungjera mjeksor, veshja e plagëve; Pëlhura pastrimi të mbushura me dezinfektues për 

qëllime higjienike, domethënë leter izoluese.    

9   Mbështjellesit e përshtatur për telefonat mobil; Mbështjellesit për telefona; 

Mbështjellesit për PDA-të; Mbështjellesit e për llogaritësit e xhepit;  Mbështjellesit e e 

përshtatura për lojtarët me CD; Mbështjellesit e përshtatura për lojtarët DVD; 

Mbështjellesit për lojtarët e medias digjitale; Kuti e lenteve; Shenjat e reklamimit të ekranit 

[mekanik ose ndriçues]; Çantat e përshtatura për pajisjet fotografike;  Çantat per 

videokamera; Çantat e kameras; Ndarësit e baterive; Çantat e tablove; Kuti për syzet e syve 

të fëmijëve; Çantat për lente kontakti; Çantat e lenteve; Kostume fluturuese rezistuese ndaj 

zjarrit; Respiratorët për filtrimin e ajrit te maskave; Veshje për mbrojtje nga zjarri; 

Kostume për gara të automobilave rezistuese ndaj zjarrit për qëllime sigurie; Batanije 

rezistuese ndaj azjarrit; Veshje për mbrojtje nga zjarri; Filtra për maska respiratore; Filtra e 

maskave të frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Rrjetat e sigurisë; Këpucë për mbrojtje nga zjarri; 

Maska mbrojtese kunder zjarrit; Çizme për mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Helmetat për motoçiklistët; Çantat e pajisura me 

instrumente për prerje për qëllime shkencore ose kërkimore;  Çantat e pajisura me 

instrumente për prerje për përdorim jo mjekësor; Filtra per laborator; Doreza rezistente ndaj 

zjarrit; Pajisjet mbrojtëse dhe të sigurisë.   

10   Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve të 

tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe 

shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa 

mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat  mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa 

për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik; 

Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor; 

Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza 

mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza 

për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të 

përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor.   

12   Shirita nga materiali për zonën e ngarkesave të automjeteve; Mbulesa për automjete; 

Tapiceri për automjete; Shtresa te brendshme mbrojtëse për automjetet; Mbulesa e kulmit 

për automjete; Panelet e brendshme për automjete; Ulese të makinave për të siguruar 

fëmijë; Ulese të makinave per siguri të fëmijëve; Ulese për bartjen e fëmijë për përdorim në 

automjete; Ulese sigurie për automjete; Ulese për sigurinë e kafshëve për përdorim në 

automjete; Ulese sigurie për foshnjat dhe fëmijët për automjete; Ulese sigurie për 

automjete; Ulëset e karrigeve të makinave; Bagazhi (çanta) e makinave; Bagazhi (çanta) e 

anijeve; Mbulesa e uleseve [e formësuar] për përdorim në automobila; Mbulesa për uleset e 

makinave; Ulese makinash; Uleset e makinave për fëmijë; Mbulesat e ulëseve për uleset e 

automjeteve; Uleset e makinave për fëmijë; Mburoja dielli dhe çarda për makinat motorike.   

16   Letër krepe; Materialet filtruese të letrës; Letër filtrimi; Filtra letre për aparatin e 
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kafesë; Materialet të printuara për paketimin e letrës; Kontejnerët (kutite) e letrës për 

qëllime paketimi; Çanta prej letre për paketim; Fjngo te letrës dekorative për mbështjellje; 

Letër dekorative për mbeshtjellje; Letër qe e kontrollon lageshtine prej letre ose plastike për 

paketimin e produkteve ushqimore; Letër e celulozës së riperpunuar për mbështjellje; 

Etiketat e letrës  per dhurate; Letër per mbeshtjelljen e dhuratave; Paketime kartoni; Fletë 

plastike për paketim; Letër e mbushur me vaj për qëllime mbështjellëse; Letër të kartonit 

për paketim; Materiale plastike për paketim; Letër për paketim dhe mbeshtjellje; Thasë 

letre; Çanta prej letre për paketim; Fjongo për deorimin e paketimeve; Çanta prej letre për 

paketim; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose 

plastikës; Kontejnerët e paketimit industrial të letrës; Kontejnerët e kartonit për paketim; 

Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar; Çanta [zarfe, çanta] prej letre ose 

plastike, për paketim; Fletë për ambalazhimin e ushqimeve; Karton paketimi; Kuti të 

kartonit për paketim; Kuti prej fibre; Materialet plastike për paketim (qe nuk përfshihen në 

klasa të tjera); Mbështjelles te materialeve prej letre; Materialet e paketimit të bëra prej 

kartoni; Materialet e paketimit të bëra nga letra të ricikluara; Materiali i paketimit i bërë 

nga niseshte; Materialet e paketimit; Letër ambalazhi; Kuti të kartonit për paketim; Çanta 

prej letre për paketim; Fletë viskoze (fije mendafshi) për mbështjellje; Etiketat e 

identifikimit të letrës; Tabelë e shkrimit; Fletore; Etiketa të letrës; Kuti lapsash; Çantat për 

shkrimi; Top stilolapsash; Tavolina të vogla; Kuti paketuese ngjitësish; Gjera të shtypura; 

Ngjites [shkrimi]; Ngjites [vizatime te shtypura]; Materialet e shtypura të reklamave nga 

leta; Materialet e shtypura të reklamave nga kartoni; pamflete; Flamuj të letrës; Broshura të 

shtypura; Kalendarë të shtypur; Materiale promocionale të shtypura; Dekorime ngjitëse prej 

letre; Afatore [botime të shtypura]; kalendarë; Banderole letre; postera; Kartolina; 

prospekte; Kartolinat e Krishtlindjes; Publikime promovuese; Tabelat per shkrim nga letra 

ose kartonit; Tabela reklamuese nga kartoni; Kopertinat e librit; Letër krepe (rrjete) për 

përdorim shtëpiak; Letër për përdorim në prodhimin e letrës për muri-tapeta; Letër e bute 

për përdorim si material i letrës së stencilit (leter e holle); Letër për përdorim në prodhimin 

e qeseve të çajit; Leter e bute per heqjen e kzmetikes; Leter e bute e trashë [për përdorim në 

higjienë]; Filtra (Leter Kafe -); Faculeta letre; Leter e bute per fytyrë; Shtresa absorbuese 

prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Leter per shami; Shami letre; 

Letër higjienike; Shami e letrës për përdorim kozmetik; Shami celulozë; revista; Fletore 

(ligjore) shkrimi.   

17   Fibrat për qëllime izoluese; Batanije me tegela për izolim; Fije nga fibra të rigjeneruara 

jo për përdorim të tekstilit; Fibrat kimike jo për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike, 

përveçse për përdorim të tekstilit; Artikuj dhe materiale izoluese dhe penguese; Pëlhura 

izoluese; Pëlhura të bëra nga fibra sintetike [për izolim]; Pëlhura prej fibrave të përziera 

sintetike dhe natyrale për përdorim si izolim; Pelhura fibre karboni për përdorim si izolim; 

Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht për përdorim si izolim; Pelhura nga fibra organike 

për përdorim si izolim; Tekstil me fije qelqi për izolim; Fibra të ngopura me rrëshirë 

sintetike për izolim; Cohë me lesh te bagetise dhe fibrave të papërpunuara të karbonit 

[izolim]; Letër izoluese; Material izolues për përdorim në industrinë e avionëve; Materialet 

izoluese të prodhuara nga plastika; Fletët e izolimit; Tela Magnet (izolim për -); Letër 

izoluese; Letër e ngopur me vaj për izolues; Izolimi i gypave; Komponentët e para-formuar 

të izolimit; Letra të trajtuara për izolues; Artikuj dhe materiale izoluese termike; Tabel me 

fibra për izolim të temperaturës së lartë; Pëlhura rezistente ndaj nxehtësisë [izolim]; 

Xhaketa izoluese për gypat industriale; Izolatort e materialit sintetik për mbrojtjen termike 
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të tubave; Izolime me funksione vulosjeje për mbrojtje të nxehtësisë; Xhaketa izoluese 

termike për fabrikën industriale; Materialet termoizoluese; Artikuj dhe materiale izoluese 

elektrike; Shirit izolues elektrik; Izolimi për përçuesit elektrikë; Letër për kondensatorët 

elektrikë; Substrate për izolim elektrik; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Pllaka 

akustike; Panele izoluese akustike të izolimit; Izolimi akustik për ndërtesat; Strukturat (jo-

metalike) për zvogëlimin e zhurmës [izolim]; Shtresat (fletet) e celulozës (përveç paketimit 

ose mbeshtjelljes); Petë e celulozës së rigjeneruar, përveç paketimit; Shkumë Gomë; Fibër 

karboni; Celulozë rigjeneruese për përdorim në prodhim; Fleta prej viskoze, përveç 

paketimit; Fibrat e karbonit për përdorim në industri; Fibrat e karbonit [fibra], perveç 

perdorimit te tekstilit; Fibrat e para të karbonit, përveç përdorimit të tekstilit; Pëlhura të 

fibrave të karbonit të ngopura me rrëshirë; Fijet e fibrave të karbonit [përveçse për 

përdorim në tekstile]; Shkumë e formesuar për paketim; Shirit paketimi (ngjitëse), përveç 

për përdorim shtëpiak ose shkrimi; Fibrat plastike për përdorim në prodhimin e kordonit të 

gomave; Pëlhura për të ndaluar të nxehtesinë [asbest]; Panele izoluese ndaj zjarrit; 

Materialet izoluese të forta; Izolues per ndriçues; Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht 

për përdorim si izolim; Izolimet e materialit sintetik për mbrojtjen termike të tubave; Fletët 

e celulozës (përveç paketimit ose mbeshtjelljes); Substancat plastike gjysëm të përpunuara; 

Materiale filtruese [shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastike].   

20   Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat 

qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje; 

Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë; 

shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një 

qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e 

kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç 

dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse 

për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për 

të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët 

mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse 

për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët 

shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në 

ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese].    

21   Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak; leckë pluhurash; Pëlhurat e pastrimit të 

syzeve; Rrathë peshqiresh; Kuti të rremojcave; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes; 

Çantat e përshtatura për mjetet kozmetike; Çantat e tualeteve; Aplikuesit për kozmetikë; 

Dorezat e furrës; Leckat e pastrimit.   

22   Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi 

i trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura 

materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim 

të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara 

fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë 

kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i 

lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së 

papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e 

mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e 

paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie; 

Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i 
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paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e 

mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit; 

Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të 

tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo 

të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë 

të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për 

paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta 

dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe 

(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej 

metali; shtrat i varur (hamak)  ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara 

kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi 

[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të 

tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te 

tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë 

për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në 

klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te 

madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve; 

Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje; 

Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për 

ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; 

Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim; 

Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, 

për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar 

si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim; 

Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara 

për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda 

[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim; 

Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime 

bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni; 

Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar 

makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë 

sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët 

jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve 

te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes 

nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili; 

Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese; 

Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta 

mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata; 

Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje 

për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh; 

Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla 

të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose 

plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale 

mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra; 

Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose 
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plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per 

paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe 

mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Mbushje dhe 

mbeshtjellje (me përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës); Mbushje për jastëkët e 

veshur me susta.   

23   Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur; 

Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe 

fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit; 

Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat]; 

Fibrat e mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije 

pambuku mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit 

për përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; 

Fije mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e 

tekstilit; Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze 

pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike 

për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera 

me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill 

të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë 

leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku 

te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije 

mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra 

prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër; 

Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të 

trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të 

vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë; 

Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për 

përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të 

krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri; 

Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije 

artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të 

tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe  fill per qepje; Fijet natyrore; Fije 

jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije 

silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i 

tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra 

prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të 

poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet 

për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije 

tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim 

tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të 

endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi.    

24   Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja 

[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura 

elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike 

të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e 

artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve; 

Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave 
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për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për 

përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit 

[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per 

zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të 

tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e 

papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të 

karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni; 

Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për 

mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve; 

Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike; 

Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike, 

përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale 

[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura 

të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura 

me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për 

izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të 

prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili 

për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili 

për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e 

peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili 

për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir; 

Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura; 

Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për 

përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të 

fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim; 

Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili; 

Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar 

[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil; 

Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta 

tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje; 

Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e 

tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura; 

Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per 

mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të 

tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për 

mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura]; 

Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të 

tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për 

kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati 

dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të 

vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre); 

Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të 

endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura 

për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati 

dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese 
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për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara 

nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë 

shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të 

pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për 

shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për 

fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë; 

Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi; 

Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme 

nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek 

dekorativ; Batanije të vogla për preher;  Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku; 

Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa 

dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh;  Batanije udhëtim [mbulesa për 

preher]; Çarçafë  per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë  per shtrat portativ; 

Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te 

mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te 

mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje 

sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat 

e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e 

shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për 

banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një 

përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo; 

Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil]; 

Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake, 

duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te 

mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre 

per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit 

(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë 

nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit 

(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit; Pëlhura të qëndrueshme 

ndaj zjarrit.    

25   Kapelë; Kapele notit; Shami te vogla [shamitë]; Kasketë basketbolli; Beretat; Kapele 

me tufe; Kapeleri për gra; Kapele dushi; Kapele ekstravagande për gra; Sheshir për burra 

(fedoras); Fes; Kapakë me strehë; Kapele golfi; Ferexhe; Mbulesa [për kokë]; Kapela 

diplomomi; Kapelë; Kornizë (kapele -) [model]; Kapele të kafkës; Kalele te rezistueshme 

nga uji; Kapele si shall [veshje]; Kapela të vogla; Kapele me fjongo; Kapele kuzhinierësh; 

Kapele sportive (përveç helmetave); Kapele te fëmijëve; Shamitë të kokës; Shamitë të 

kokës; Shamitë të kokës; Shami e trashe; Kësulë klerikesh [kapele]; Kapelet e modës; 

Kapelë [veshje për kokë]; Kapele me maja; Kapelat me strehe [kapele]; Kapele per nate; 

Kapele (Lerte -) [veshje]; Kapele letre për kuzhinierët; Kapele letre për infermieret; Kapele 

të festave [veshje]; Mbeshtjellese leshi; Kapele prej leshi; Shamitë të kokës; Kapele shiu; 

Kapele të qendisura; Kapele të sheshta; Kapele ushtarake; Kapelet plishi e mbledhur (suge-

gasa); Maska të gjumit; Velo [veshje]; Shami koke; Kësule e rrumbullaket; Ripa dore te 

tenisit; Kapelet e skijimit; Kapele dielli; Kapele dhe kasketa sportive; Kapela sportive; Rrip 

koke [veshje]; Rripa për djersë; Kapele plazhi; Kapele të qendisura; Maska; Kapelë 

termike; Kapelë pa strehë [kapele]; Shamit të kokës; Kapele leshi; Kapele të larta; Veshje; 
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Veshje te mbrëmjes; Pallto te mbrëmjes; Copa me skaje për qaf të ndashme për veshje pa 

krah (haneri); Kollare të ndashme; Copa për nën krah [pjesë të veshjeve]; Kostume për 

Aikido; Rroba te bardha kishtare (Albs); Perparese me dizajne te futbollit amerikane; Gëzof 

me kapuç; Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume të grave; Flutura për qaf; Pantallona 

solemn; Kostume (trenerka); Bluza; Rrobat e punës; Kominoshe; Bluza; Triko me mëngë; 

mantelet; Ngrohëset e krahut [veshje]; Kostum për mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të 

bëra prej lesh; Dorezat e vozitjes; Rroba komplete për te posalindur [veshje]; Veshje te 

brendshme për foshnje; Pizhama e kukullës së fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje]; 

Perparese plastike; Rroba te sipërme per foshnje; Veshje te trasha komplet per foshnja 

[veshje]; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Fundet e foshnjave; veshje komplet per foshnje 

[veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e notit; Kostumet e notit për gratë; Kostume për 

burra; Kostumet e notit të pajisur me goma per sytjena; Veshe noti për zotërinj dhe zonja; 

Mbulesa për larje; Kostumet e notit; Kostumet e notit; rrobë banje; Mbulesa për larje; 

Mbathje noti; Mbeshtjellese noti; Rroba; Kostume baleti; Fustan për ballo; Shami te vogal 

[shamitë]; Rripa [veshje]; Uniformat e bejsbollit; Pizhama te poshtme; Pizhama te siperme; 

Bluza te shkurta; Triko me printime; Veshje te ngrohëta per këmbët; Veshje me lesh 

kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje leshi; Veshje të motoristëve; Rrobat e 

foshnjës; Rroba per shoqerueste e nuseve; Veshje me printime për patinazh; Rrobat e 

pagëzimit; Veshje për ushtrimin e xhudos; Veshje te fëmijëve; Veshje te foshnjëve; Veshje 

të vajzave; Veshje prej lëkure të motoçiklistëve; Veshje lëkure; Veshje prej liri; Veshje 

letre; Veshje prej pelushi; Veshje mëndafshi; Veshje për artet marciale; Veshje për kalërim 

me kuaj- (përveç veshjeve per kalores); Artikuj të veshjes për përdorim teatrale; Veshje për 

peshkatarët; Rrobat e djemve; Veshje për veshin në lojëra për mundje; Veshje të 

maternitetit; Pantallona solemn per pritje; Pantallona të shkurtra bermuda; Kemisha nate; 

Çorape nate; Kostume noti solemne; Bluza me meng; Bluza pa meng; Qafore gëzofi 

[gjerdan]; gete; Çorape të trupit; Rroba me lesh [ndërresa]; Bluze e shkurt e ngushte 

(bolero); Varese per lidhjet; Xhaketa te ngjashme me xhaketa fluturuese; Pantallona të 

shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje uniform (Burnouse); Sutjena; Sutjena me 

mbeshtetes; Bibidollka; Pelerinë; Shtytësit e pedaleve; Shtresa të makinave; Mbulesa të 

mallrave; Pantollona me një qarje (veshje); Veshje prifterore (Chasubles); Dekolte; 

Qeongram ( veeshje kineze); Rroba te bardha klerikesh; Rroba te korit; Veshje te 

mbrëmjes; Pantallona kadifeje; Mbulesa per trup; Veshje për meshkuj; Veshje te 

brendshme per gra; Fustane; Veshje te grave per jasht; Veshje te ngushta per burra; Veshje 

të brendshme te femrave; Të brendshme femrash; Xhaketa te gjata; Jelek te gjatë; Xhinse 

denim; Pardesy; Pelerinë; Veshje tre pjesesh [veshje]; Xhaket e trashe; Shami xhepi; 

Kostume një pjesëshe; Kostume te pambukut; Kostume një pjesëshe per loje; Të brendshme 

për një perdorim; Veshjet per patinazh; Triko atletike; Triko leshi; Funde të shkurtra për 

kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Veshjet ceremoniale të grave; Sutjena 

sportive me mbrojtese per thithjen e djerseve; Këmisha sportive me mbrojtese per thithjen e 

djerses; Pantallona sportive per thithjen e djerses; Këmisha te peshkimit; Veshje te 

peshkimit; Veshje te buta nga leshi; Mbeshtjelles te buta nga leshi per qafë; Flutura per 

qafë; Kostume per fluturim; Veshje formale të mbrëmjes; Veshje formale; Veshje te holla 

me printime [artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit; Kostume për kohë të lirë; Këmisha 

solemne; Pantallona të gjera; Veshje te perditshme; Te mrendshme te leheta nate; Veshje te 

berberit; Veshje; Ndrresa futbolli; Kostume futbolli; Perparese futbolli; Mbështjellësit e 

këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht; pallto gabardine [veshje]; Golloshe (kepuce nga 
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goma te rezistueshme nga uji); Këpucë me çafa pa lidhëse; Mantelet e mëngjesit; 

Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të mbushura për përdorim atletik; 

Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik; Trikotazh [veshje]; Dorezat e 

qendisura; Xhaketa të thurura; Të brendshme të qendisura; Gërnzi (bluza te pershkatareve); 

Veshje të endura; Këmisha të endura; Jelek (gjamadan); Këmisha me golf; Pantallona të 

golfit; Pantallona, këmisha dhe funde të golfit; Funde të golfit; Veshje komplet nga qafa 

deri te shputat; Veshje për gjimnastikë; Çorape për  kyçin e këmbës; Kostume të 

Halloweenit; Jakë; Kollare; Shalle; Shami te qafës; Ngrohësa dore; Doreza [veshje]; 

Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë 

përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të bëra 

nga lëkura, gëzofi apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Veshje te gjata; Këmisha me 

printime plazhi - aloha; Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla; Këmishë me jaka; 

Këmishë; Këmishë për kostume; Këmisha me kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha 

me pulla te gjata; Këmishë nate; Këmishë e brendshme [nën këmisha]; Këmishë-te trasha 

detare; Këmisha te gjata perpara; Kostume për meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje 

për meshkujt; Çorape të meshkujve; Të brendshme të meshkujve; Veshje te ngushta-jelek; 

Veshje te dasmës; Triko leshi si xhaketa; Pulovër me kapuç; Pantollona te trasha për burra 

për sporte te ndrushme; Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për fëmijë; Pantallona 

infermiere; Pantollona elastik per ushtrime; Pantallona të dëborës; Kostume; Funda te 

gjerë; Pantallonat deri në gju; Mberthyese për veshje [shiritat]; Rripa pëlhurash për burra; 

Breza; Xhaketa [veshje]; Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të trasha; 

Xhaketa e peshkatarëve; Xhaketa me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa për skijim; 

Xhaketa kundër shiut; Xhaketa, mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra; 

Xhaketa te pelhures; Pantallona gjuetie; Xhaketa gjuetie; Jeleka gjuetie; Këmisha gjuetie; 

Xhaketa pa meng-kimone; Veshje denim [veshje]; Xhinse denim; Xhaketa denim; 

Puloverë; Pantallona për kalerim; Kostume elastike me zinxhir; Veshje sportive komplet 

(rroba); Pantollona te trash te lehtë për ushtrime; Veshje te sipërme sporti; Pantollona te 

trash te lehtë për ushtrime; Xhaketa të rënda; Xhaketa te mbushura [veshje]; Kostume për 

xhudo; Veshje te gjera për femra; Veshje te ngushta per trupi [të brendshme]; Uniformat e 

arteve marciale; Uniformat sportive të sporteve luftarake; Xhupat me kapuç; Kostume 

karate; Shamitë kashmiri; Veshjet japoneze Kendo; Uniform ngjyre kafe ne te verdhë; 

Fustanellë; Veshje pa meng - kimono; Xhakete e gjate -xhybe; Përparëse; Xhakete e gjate -

xhybe; Veshjet e infermiereve; Pelhurë (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për 

veshje; Veshje te gejra; Veshje te gjera me lule te ngjitura; Pantallona te shkurt per ecje; 

Çorape të trasha te ngrohta; Ngrohësat e gjurit [veshjeve]; Veshje të shkurtra [veshje]; 

Veshje të gatshme; Veshja bazë e veshjeve tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave 

tradicionale koreane [Baeja]; Mbulesa koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta me 

dekorime; Bluza me askija; Korseta; Korseta; Korseta; Kostumet; Kostume me funde; 

Kostume për ti veshur fëmijë per te luajtur; Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me 

role; Mbulesa për shpatulla; Kollare që ngjiten; Kollare për veshje; Kollare dhe dekorime 

për qafë; Shami te shkelqyera për qafë - Askot; Astar i gjer tyli; Brez; Bluza me mëngë të 

shkurtra ose me mëngë të gjata; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra; 

Pantollona te shkurta te lehta; Fustane të shkurtra të gjera; Veshje të shkurtëra për kimono 

(haori); Mbeshtjellese me kapuç [veshje]; Veshjet per laborator; Puloverë me mëngë të 

gjata; Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të gjata; Rroba japoneze për fjetura (nemaki); 

Kimonot me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët e gjata; Përparëse, jo nga letra; Pantallona 
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të gjera për gjueti; Veshje për vrapim; Rripa dhe gjyksor për vrapim; Kostume lëkure; 

Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantallona të përditshem; Pantollona te 

shkurtera elastime dollakë (pantallona); Të brendshme; Të brendshme për absorbim të 

djersitjes; Xhaketa dritë-reflektuese; Veshje e brendshme për gra; veshje nga tyli; Mbulesa 

e kostumeve për larje; Veshje të jashtme për vajzat; Veshje klerikesh; Uniforma atletike; 

Manshetë; Pallto; Peliqe; Mantelet e pambuku; Mantelet xhinse; Mantele për gratë; 

Mantele për meshkujt; Velo koke; Maska të gjumit; Maska të syve; Kostume marinaresh; 

Korsete me dekorimee; Veshje te brendshme per gra; Minifunde; Veshje te brendshme te 

femrave; Veshje ceremoniale; Rrobat e pas -arjes; Kostume per vozitje me motor; Doreza 

motorike; Xhaketa për vozitje me motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Këmisha nate për 

gra shtatëzena; Këmishë nate; Ndërresa nate; Kostume për zhytje; Këmisha nate te 

tejdukshme; Çorape me dizajne: Veshje te jashme për gra; Veshje te jashme; Këmisha për 

kostume; Shputa për kepuce prej palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; 

Këmishat e sipërme; Veshje te siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha 

te sipërme; Shirita për vesh; Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa 

infermierie; Bluza te trasha; Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Pelerina; Mbuloja [veshje]; 

Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e leshta; Copa leshi; Funda te shkurt; Xhaketa te shkurta; 

Pantollona te shkurta; Pantollona te pirateve; Perparese plastike; Pantallona; Këmisha me 

golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha me golf; Bluza me golf; Mantel per shi; Triko; Triko 

me golf te gjate; Triko me golf te simuluar; Triko ne form - V; Veshje per gjum [veshje]; 

Veshje per sport; Pizhame; Pizhama funde; Veshje të çiklistëve; Pantallona të shkurtra 

çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza atletike; Shamitë të kokës; Veshje kundër shiut; 

Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të papërshkueshme nga uji; Mushama; Xhaketa 

shiu; Doreza për  vozitje; Pantollona per stervitje; Xhaketa për vozitje; Funde; Bluza me 

golf: Rollka [veshje]; Këmisha me golf; Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të 

shkurtra rugby; Veshje te siperme per rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup; 

Veshje te gjata te lidhura ne bel; Xhaketa prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi; 

Shall qafë [shall]; Tufat [veshje]; Shall [vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese 

koke; Shall dhe shall te gjere për femra; Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi); 

Uniformat e refereve; Ndërresë nate; Maska të gjumit; Veshje gjumi; Rripa per kokë; Velo 

[veshje]; Kollare; Pantollona te trash per burra; Kostume bore; Pantallonat e dëborës; 

Shalle per supe; Mbeshtjelles per supe[veshje]; Uniformat e shkollës; Këmisha [veshje]; 

Perparese letre; Breza shtatzanie; Çorape shtatzënitë; Çorape absorbuese djersitje; 

Pantallonat absorbuese të djersitjes; Breza djerse për kokë; Shirita djerse për dore; Shirita 

për kokë  [veshje]; Mburoja te veshjes; Çorape anti-djerses; Shirita koke për djerse; 

Uniformat për infermierët; Mbathje noti; Lidheset e mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjena 

ngjitëse; Pelerine për frizer; Xhaketa me zinxhir; Veshje; Këmisha me golf të simuluar; 

Këmisha dhe rripa; Kominoshe te shkurta; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra 

pelhure; Pantallona të shkurtra për femra [të brendshme]; Kostume bore; Kostume skijimi 

për gara; Doreza skijimi; Pantallona skijimi; Xhaketa skijimi; Veshje për skijim; Maskat e 

skijimit; Pantallona të shkurtra skijimi; pantallona të shkurtra; Breza; Xhaketa për 

mbremje; Kostume mbremje; Kostume për rresqitese dëborë (snowboard); Dorashka për 

rresqitese dëborë; Çorape te stilit japonez (tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Rripa për 

çorape; Sutjena me dekorime; Veshje për verë; Kostume noti për fëmijë [veshje]; Veshje 

aktrimi komedie; Kostume për palestër; Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit]; 

Veshje sportive; Sutjen sportiv; Këmisha të perditshme; Këmisha sportive me mëngë të 
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shkurtra; Pantallona sportive; Xhaketa sportive; Çorape sportive; Kostum sportiv te 

ngjitura; Kostume sportive dhe pantallona për sport me figura; Kostume për palestër; Jelek 

atletike; Shtresa mbrojtese nga pluhuri; Xhaketa me tegela [veshje]; Jelek me tegela; 

Përparëse pelhure; Përparëse pelhure për të rritur per darka; Rripa për Shtrëngimin i 

gjerdanit për kimonos (datejime); kominoshe për fënijë; Veshje me kemb për foshnjat dhe 

fëmijët e vegjël; Rrobë plazhi; Rrobat e plazhit; Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje]; 

Këmisha të thurura; Triko; Të brendshme te femrave; Llastik çorapesh; Çorape; Pantallonat 

absorbuese të djersitjes; Zbukurime për çorape; Çorape me dekolte; Hollahopke; Çorape 

për vrapim [çorape]; Triko këmba; Çorape; Çorape pa thembra; Veshje serfi; Të brendshme 

për burra [mbathje]; Bluza te lehta; Triko te poshtme; Xhaketa te holla; Këmisha te holla; 

Pantallona të shkurtra; Kostumet e Taekwondos; Zinxhirë të gjata; Breza te mesit; Veshje 

të siperme; Kostumet e valleve; Pardesy; Dorashka për maskim; Këmisha për maskim; 

Pantallona për maskim; Xhaketa për maskim; Veshjet për maskim; Pantallona të ngushta; 

Veshje me vija; Këmisha te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza te tenisi; Funde te tenisit; 

Pantollona te shkurta te tenisit; Çorape te tenisit; Rripa pëlhure [veshje]; Veshje e gjate 

tradicionale muslimane (Thobes); Kostume teatrale; Çorape termike; Veshjet termike; 

Veshje perandorake (Togas); Veshje te siperme [veshje]; Kostume folklorike; Veshje 

japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave; Rripa të përparëseje; Veshjet me printime (e 

Pinafa); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për femra; Veshje për gjimnastikë; Triko te 

poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet; Xhaketa te holla me pulla; Pantallona të 

shkurtra gome; Veshje sportive komplet (Triathlon); Trikotazh [veshje]; Veshje sportive 

(Singlets); Kostume për mbrojtje nga lagështia; Bluza pa mëng; Shami [veshje]; Shami qafe 

me dekorime; Shamit të kokës; Tunikat; Çallmat; Veshje për gjimnastikë; Pantallona të 

shkurtra për palestër; Funde baleti nga tyli (Tutus); Veshje dy pjesesh; Xhaketa të jashtme 

koreane për tu veshur mbi veshje kryesore [Magoja]; Pantallona për pelena (veshje); Pallto; 

Pantallona me astar; Shalle të qafës; Gunë; Shall; Veshje të maternitetit; Veshje gjumi për 

nënën; Veshje të brendshme për shtatzani; Uniformat; Uniformat për përdorim komercial; 

Uniformat për infermierët; Uniforma për referet; Kostume të ngjitura; Veshje të 

brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të brendshme të absorbimit të djersitjes; Bluza deri në 

bel; Nën këmisha për kimono (juban); Nën këmisha për kimonos (koshimaki); Fundet 

[veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te shkurta; Rripa për nyje (oboe-shin); Triko te 

poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e jashte për mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje 

Volejboll; Veshje izoluese termike; Xhaketa të ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të 

papërshkueshëm nga uji; Kostume papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët; Këpucët e 

papërshkueshme nga uji; Veshje te jashtëme i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit; 

Pantallona të papërshkueshëm nga uji; Xhaketa kundër shiut; Veshje lëkure [veshje]; 

Kostum për skijim në ujë; Rrobat e bardha për kuzhinier; Shtresa të bardha për përdorim në 

spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder djerse; Xhaketa e kthyeshme, qe vishen në dy anë; 

Jelek; Jelek lëkure; Xhaketë me mask te ngjiturt; Veshje të papërshkueshem nga uji; Rroba 

per lundrim qe e mbrojnë lagështinë; Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje dhe 

këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa mbështjellës për kimono (datemaki);  Mbështjellës plazhi; 

Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë një pjesëshe; Veshje kunder erës së fortë; Kostume kundër 

erës; Pantallona kundër erës; Bluza kundër erës;  Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri; 

Xhaketa dimri; Çorape; Veshje të jashtme rezistente ndaj motit të lig; Çorape leshi; 

Pantallona për Yogas; Bluza për yoga; Kostume aktrimi (Zoot); Pullë përforcuese [pjesët e 

veshjeve]; Pullë përforcuese për kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për 
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mbathje [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të 

çorapeve [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset 

përforcueset të rrobave të veshjeve të mbendshme [pjesët e veshjeve]; Këpucë; Taka; Taka 

për këpucë; Papuçe (këpucë të leshta për fëmijë); Pantofla të banjos; Këpucë për gra; 

Shtrojë për këpucë; Këpucë ortopedike; Taka qe ndrrohen ; Këpucë të sheshta; Taka të 

ngjitura prej gome ose të materialeve plastike; Pajisjet që nuk rrëshqasin për këpucë; 

Pantofla; Çorape si papuçe; Krem për këpucë; Çorape të brendshme për këpucë; Kepucë 

Vrapimi; Këpucë të foshnjave; Pantofla lëkure; Këpucë lëkure; Këpucë me figura; Këpucë 

me zbukurime; Pjese për sandale të stilit japonez; Pantofla;  Këpucë pa lidhësa [këpucë]; 

Anësore për këpucë; Çizme shiu; Këpucë hipizimi; Lidheset e këpucëve; Çizme për rugby; 

Papuçe për gra; Pandofla me grykë; Këpucë; Këpucë atletike; Këpucë për kohën e lirë; 

Këpucë për volejboll më këmbë; Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim të shpejt; 

Këpuce me taka; Këpucë për alpinizëm; Shtrojat e këpucëve për qëllime jo ortopedike; 

Këpucë; Taka këpucësh; Shtroja këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore; Pjese te 

siperme këpucësh; Këpucë për dëborë; Shputë për këpucë; Shputë për pandofla; Taka për 

sandale te stilit japoneze; Këpucë me vizatime; Këpucë vallëzimi; Këpucë për ballo; 

Këpucë tenisi; Këpucë trajnimi; Këllëf për këpucë; Çizme të papërshkueshme për peshkim; 

Këpucë për unjë; Çizmet e dimri; Këpucë për Joga; Sandale Japoneze jori; Shtroje për 

këpucë dhe çizme; Të brendshme femrash; Doreza për kostum zhytjeje; Pizhama [vetëm 

nga trikotazhi]; Shtroje të ndërmjetme.   

27   Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili; 

Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë; 

Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave; 

Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave; 

Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri  muri; Tapiceri muri sintetike; 

Tapiceri muri të letrës; Qilima.   

35   Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Afishe-postimi; Reklamat me 

slogane; Reklama komerciale; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Reklama në 

internet; Shërbimet e telemarketingut; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Reklamim; 

Sherbimet e shfaqjes për mallra; Përgatitja dhe prezantimi i ekraneve audio vizuale për 

qëllime reklamimi; Organizimi dhe realizimi i prezantimeve të produktit; Prezantimi i 

mallrave dhe shërbimeve; Demonstrimi i shitjeve [për të tjerët]; Demonstrimi i mallrave 

dhe shërbimeve me anë të mjeteve elektronike, gjithashtu në dobi të të ashtuquajturave 

shërbime të Shitjeve permes televizorit dhe shitjese neper shtepi; Demonstrimi i mallrave 

për qëllime promocionale; Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; 

Demonstrimi i mallrave; Tregtia dhe shërbimet ekspozuese; Organizimi i ekspozitave për 

qëllime biznesi; Organizimi i ekspozitave për qëllime reklamimi; Ekspozita (Administrimi-

) për qëllime biznesi; Ekspozita (Administrimi -) për qëllime biznesi; Ekspozita 

(Administrimi -) për qëllime reklamimi; Organizimi i ekspozitave dhe panaireve për 

qëllime biznesi dhe promovuese; Shfaqje (Administrimi i biznesit -); Ekspozita për shfaqje 

të modës për qëllime komerciale; Organizimi i ekraneve për qëllime komerciale; 

Organizimi i ngjarjeve për qëllime komerciale dhe reklamuese; Organizimi i ngjarjeve, 

ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese; 

Organizimi i demonstrimeve për qëllime reklamimi; Planifikimi dhe realizimi i panaireve, 

ekspozitave dhe prezantimeve për qëllime ekonomike ose reklamuese; Organizimi i 

ekspozitave për qëllime reklamimi; Marrja e hapësirës për reklamim permes internetit; 
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Marrja e hapësirës për reklama; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit 

promovues; Shpërndarja e materialit promovues; Shpërndarja e reklamave dhe shpalljeve 

tregtare; Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e materialit reklamues; 

Shpërndarja e reklamave dhe materialeve promocionale; Shpërndarja e reklamave, 

marketingut dhe materialeve publicitare; Shpërndarja e reklamave; Shpërndarja e 

reklamave për të tjerët; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet internetit; 

Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, 

materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e  reklamave te shtypur; Shpërndarja e 

reklamë e shtypur; Shpërndarja e mostrave për qëllime publiciteti; Shpërndarja e 

prospekteve dhe mostrave; Shpërndarja e reklamave te shtypur; Shpërndarja e produkteve 

për qëllime reklamimi; Shpërndarja e mostrës; Shpërndarja e njoftimeve të reklamave; 

Shpërndarja dhe reklamimi i materialeve reklamuese [fletëpalosjeve, prospekteve, 

materialeve të shtypura, mostrave]; Shpërndarja e ; Shpërndarja e reklamë e shtypur; 

Shpërndarja e materialit promovues; Rregullimi i shpërndarjes së literaturës reklamuese në 

përgjigje të pyetjeve telefonike; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; Funksionet 

e Zyrës; Menaxhimi i biznesit; Shërbimet e menaxhimit të zinxhirit furnizues; Organizimi i 

prezantimeve për qëllime biznesi; Organizimi i prezantimeve për qëllime biznesi; 

Administrimi i biznesit; Studimet e marketingut.   

42   Shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; Shërbime këshillimore në lidhje me kërkimin 

shkencor; Shërbimet e analizës shkencore kompjuterike; Shërbimet e kërkimit shkencor të 

kompjuterizuar; Shërbimet e testimit shkencor; Hartimi i informacionit shkencor; Përgatitja 

e raporteve shkencore; Sigurimi i informacionit në lidhje me kërkimin shkencor; Sigurimi i 

informacionit shkencor; Shërbime këshillimore në lidhje me shkencën; Shërbimet dhe 

dizajni shkencor që lidhen me to; Shërbimet shkencore dhe kërkimet që lidhen me to; 

Hulumtimi shkencor në lidhje me kozmetikë; Hulumtime shkencore për qëllime mjekësore; 

Hulumtimi dhe analiza shkencore; Shërbimet laboratorike (shkencore); Hulumtimi 

shkencor dhe industrial; Hetimet shkencore për qëllime mjekësore; Shërbime konsulence në 

lidhje me inxhinieri e produktit; Shërbime inxhinierike për të tjerët; Shërbimet e 

konsulencës inxhinierike; Testimi inxhinierik; Përgatitja e raporteve inxhinierike; 

Shërbimet e konsulencës inxhinierike; Hulumtime inxhinierike; Konsulencë inxhinierike në 

lidhje me testimin; Inxhinieri teknike; Kryerja e studimeve shkencore; Analiza shkencore; 

Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në hortikulturë; 

Shërbimet e informacionit lidhur me sigurinë e kimikateve të përdorura në bujqësi; 

Hulumtimi shkencor në lidhje me kiminë; Mbledhja e informacionit në lidhje me 

hidrologjinë; Hulumtimet shkencore në lidhje me ekologjinë; Testimi inxhinierik; 

Shërbimet e testimit shkencor; Testimi i tekstilit; Testimi i cilësisë së produkteve për 

qëllime çertifikimi; Çertifikimi [kontrolli i cilësisë]; Sigurimi i informacionit në fushën e 

zhvillimit të produkteve; Hulumtimi dhe zhvillimi i produktit; Dizajnimi i qilimave; 

Projektimi i paketimit dhe materialeve të ambalazhimit; Dizajnimi i perdeve.    
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(111)  24522 

(151)  01/03/2019 

(181)  12/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/467 

(591)  E Verdhë ,E Hirit, E Zezë, Portokalli. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj  Ismet Mustafa 

Gurëz-Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  24523 

(151)  01/03/2019 

(181)  12/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/469 

(591)  E Verdhë ,E Hirit, E Zezë , E Kuqe, E 

bardhe, Portokall. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Ismet Mustafa 

Gurëz-Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  24501 

(151)  27/02/2019 

(181)  12/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/471 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte 6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DYNAFLEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Karburante që përdoren për automjete motorike”.   
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(111)  24498 

(151)  27/02/2019 

(181)  13/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/472 

(591)  Kaltër, Vjollce dhe e Zeze 

(732)  O.S. “Dent Estetik” Enver Haradinaj 

Nr. 52, KS 

(740)  Dardan Shala - N.SH. "D-Consulting" 

Sheshi "Nëna Terezë", Soliteri Avalla P+12, 

10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.    

44   Shërbimet mjekësore;shërbimet mjekësore dentare për njerëz;të veterinarisë;kujdesi 

higjenik dhe i bukurisë për njerëzit dhe kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe 

pylltarisë   

 

 

 

(111)  24326 

(151)  30/01/2019 

(181)  13/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/474 

(732)  NTP MANI rr. Ymer Krasniqi,  

Malishevë, KS 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  DUA 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujërat e tryezës;ujë për pije;ujë i gazuar, ujë i burimit;ujë mineral;ujërat e 

gazuar;ujë me shije të ndryshme, ne veçanti me shije molle, limon, vishnje, shegë, mastika-

sakëz, dredhëz, dardhë, rrush, portokall, kivi;limonadat;pije të aromatizuera me bazë të ujit 

mineral, ujë për pije,  ujë i tryezës, ujë i gazuar, uji i burimit, uji me dyoksid karboni dhe 

fruta apo ekstrakte të frutave;pijet e aromatizuar me fruta;lëngjet e frutave;nektarët;pijet jo-

alkoolike;shurupet dhe preparatet tjera për përgatitjen e pijeve pa alkool   
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(111)  24507 

(151)  28/02/2019 

(181)  13/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/475 

(591)  E bardhe, e zeze 

(732)  Burger King Corporation 5505 Blue 

Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pjesë të pulave; 

hamburger; fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe gatuara; sallata frutash, sallata e 

kopshtit dhe sallata nga perimet; ushqime të shpejta; mish derri; djathë; Patate të skuqura 

franceze, hash patate ngjyrë kafe, unaza qepësh; patate të skuqura (qipsa); lëkura e 

patateve; fileto peshku; ushqime të përgatitura nga peshqit; qumësht, pije qumështi 

(milkshakes), pije qumështi, ëmbëlsira me bazë qumështi; turshi; tranguj të vegjël 

(gherkins); qepë, të gjitha të skuqura, të konservuara ose turshi; ushqimet e përgatitura dhe 

përbërësit për ushqim; supa; vaj; vezë”.   

30   “Sanduiç Hamburger; sanduiç peshku; sanduiç pule; sanduiç burger vegjetariane; 

sanduiç për mëngjes; sanduiç të nxehtë; burritos; sanduiç; sanduiç të mbështjellur; 

hamburgerë që përbëhet nga rolet e bukës; Tost françez; krepa; erëza për shije më të mirë 

për turshi dhe sanduiç; mustard; keqap; majonez; salca për sallatë; drithëra; role nga 

kanella, krofne; pite; ëmbëlsira që përbëhen kryesisht nga akulloret ose qumësht akull dhe 

duke përfshirë një shumëllojshmëri të mbushjeve të zgjedhura nga konsumatorët, si sirup 

me shije kafeje, thërrime biskotash, tortë, mbushje me alte (marshmallow); si dhe arra të 

aromatizuara, të pregatitura dhe të procesuara; produktet e qumështit, domethënë, akullore, 

qumësht akull dhe jogurt të ngrirë; të gjitha këto artikuj që shiten në restorante për konsum 

brenda ose jashtë ambientit”.   

43   “Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime për 

kafiteri dhe  bar kafe; shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; shërbime të 

restoranteve për marrjen e ushqimit dhe pijeve; shërbime restoranti; shërbime të 

restoranteve për ushqim të shpejtë; shërbime të shpejta për restorante; shërbime për 

restorant me vetë-shërbim; shërbime për bare, restorant dhe bar shërbime përfshirë marrjen 

e ushqimit; ofrimi i ushqimeve të përgatitura; përgatitjen e ushqimit ose ushqim për 

konsum brenda ose jashtë ambientit”.   
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(111)  24509 

(151)  28/02/2019 

(181)  13/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/476 

(591)  E bardhe, e zeze 

(732)  Burger King Corporation 5505 Blue 

Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pjesë të pulave; 

hamburger; fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe gatuara; sallata frutash, sallata e 

kopshtit dhe sallata nga perimet; ushqime të shpejta; mish derri; djathë; Patate të skuqura 

franceze, hash patate ngjyrë kafe, unaza qepësh; patate të skuqura (qipsa); lëkura e 

patateve; fileto peshku; ushqime të përgatitura nga peshqit; qumësht, pije qumështi 

(milkshakes), pije qumështi, ëmbëlsira me bazë qumështi; turshi; tranguj të vegjël 

(gherkins); qepë, të gjitha të skuqura, të konservuara ose turshi; ushqimet e përgatitura dhe 

përbërësit për ushqim; supa; vaj; vezë”.   

30   “Sanduiç Hamburger; sanduiç peshku; sanduiç pule; sanduiç burger vegjetariane; 

sanduiç për mëngjes; sanduiç të nxehtë; burritos; sanduiç; sanduiç të mbështjellur; 

hamburgerë që përbëhet nga rolet e bukës; Tost françez; krepa; erëza për shije më të mirë 

për turshi dhe sanduiç; mustard; keqap; majonez; salca për sallatë; drithëra; role nga 

kanella, krofne; pite; ëmbëlsira që përbëhen kryesisht nga akulloret ose qumësht akull dhe 

duke përfshirë një shumëllojshmëri të mbushjeve të zgjedhura nga konsumatorët, si sirup 

me shije kafeje, thërrime biskotash, tortë, mbushje me alte (marshmallow); si dhe arra të 

aromatizuara, të pregatitura dhe të procesuara; produktet e qumështit, domethënë, akullore, 

qumësht akull dhe jogurt të ngrirë; të gjitha këto artikuj që shiten në restorante për konsum 

brenda ose jashtë ambientit”.   

43   “Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm;shërbime për 

kafiteri dhe  bar kafe;shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe pijeve;shërbime të 

restoranteve për marrjen e ushqimit dhe pijeve;shërbime restoranti;shërbime të restoranteve 

për ushqim të shpejtë;shërbime të shpejta për restorante;shërbime për restorant me vetë-

shërbim;shërbime për bare, restorant dhe bar shërbime përfshirë marrjen e ushqimit;ofrimi i 

ushqimeve të përgatitura;përgatitjen e ushqimit ose ushqim për konsum brenda ose jashtë 

ambientit”.   

 

 

 

(111)  24521 

(151)  01/03/2019 

(181)  13/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/477 

(732)  Burger King Corporation 5505 Blue 

Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

(540)  BK 
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Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 29   “Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pjesë të pulave; 

hamburger; fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe gatuara; sallata frutash, sallata e 

kopshtit dhe sallata nga perimet; ushqime të shpejta; mish derri; djathë; Patate të skuqura 

franceze, hash patate ngjyrë kafe, unaza qepësh; patate të skuqura (qipsa); lëkura e 

patateve; fileto peshku; ushqime të përgatitura nga peshqit; qumësht, pije qumështi 

(milkshakes), pije qumështi, ëmbëlsira me bazë qumështi; turshi; tranguj të vegjël 

(gherkins); qepë, të gjitha të skuqura, të konservuara ose turshi; ushqimet e përgatitura dhe 

përbërësit për ushqim; supa; vaj; vezë”.   

30   “Sanduiç Hamburger; sanduiç peshku; sanduiç pule; sanduiç burger vegjetariane; 

sanduiç për mëngjes; sanduiç të nxehtë; burritos; sanduiç; sanduiç të mbështjellur; 

hamburgerë që përbëhet nga rolet e bukës; Tost françez; krepa; erëza për shije më të mirë 

për turshi dhe sanduiç; mustard; keqap; majonez; salca për sallatë; drithëra; role nga 

kanella, krofne; pite; ëmbëlsira që përbëhen kryesisht nga akulloret ose qumësht akull dhe 

duke përfshirë një shumëllojshmëri të mbushjeve të zgjedhura nga konsumatorët, si sirup 

me shije kafeje, thërrime biskotash, tortë, mbushje me alte (marshmallow); si dhe arra të 

aromatizuara, të pregatitura dhe të procesuara; produktet e qumështit, domethënë, akullore, 

qumësht akull dhe jogurt të ngrirë; të gjitha këto artikuj që shiten në restorante për konsum 

brenda ose jashtë ambientit”.   

43   “Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime për 

kafiteri dhe  bar kafe; shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; shërbime të 

restoranteve për marrjen e ushqimit dhe pijeve; shërbime restoranti; shërbime të 

restoranteve për ushqim të shpejtë; shërbime të shpejta për restorante; shërbime për 

restorant me vetë-shërbim; shërbime për bare, restorant dhe bar shërbime përfshirë marrjen 

e ushqimit; ofrimi i ushqimeve të përgatitura; përgatitjen e ushqimit ose ushqim për 

konsum brenda ose jashtë ambientit”.   

 

 

 

(111)  24506 

(151)  28/02/2019 

(181)  13/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/478 

(732)  Burger King Corporation 5505 Blue 

Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  HAVE IT YOUR WAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pjesë të pulave; 

hamburger; fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe gatuara; sallata frutash, sallata e 

kopshtit dhe sallata nga perimet; ushqime të shpejta; mish derri; djathë; Patate të skuqura 

franceze, hash patate ngjyrë kafe, unaza qepësh; patate të skuqura (qipsa); lëkura e 

patateve; fileto peshku; ushqime të përgatitura nga peshqit; qumësht, pije qumështi 

(milkshakes), pije qumështi, ëmbëlsira me bazë qumështi; turshi; tranguj të vegjël 
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(gherkins); qepë, të gjitha të skuqura, të konservuara ose turshi; ushqimet e përgatitura dhe 

përbërësit për ushqim; supa; vaj; vezë”.   

30   “Sanduiç Hamburger; sanduiç peshku; sanduiç pule; sanduiç burger vegjetariane; 

sanduiç për mëngjes; sanduiç të nxehtë; burritos; sanduiç; sanduiç të mbështjellur; 

hamburgerë që përbëhet nga rolet e bukës; Tost françez; krepa; erëza për shije më të mirë 

për turshi dhe sanduiç; mustard; keqap; majonez; salca për sallatë; drithëra; role nga 

kanella, krofne; pite; ëmbëlsira që përbëhen kryesisht nga akulloret ose qumësht akull dhe 

duke përfshirë një shumëllojshmëri të mbushjeve të zgjedhura nga konsumatorët, si sirup 

me shije kafeje, thërrime biskotash, tortë, mbushje me alte (marshmallow); si dhe arra të 

aromatizuara, të pregatitura dhe të procesuara; produktet e qumështit, domethënë, akullore, 

qumësht akull dhe jogurt të ngrirë; të gjitha këto artikuj që shiten në restorante për konsum 

brenda ose jashtë ambientit”.   

 

 

(111)  24456 

(151)  15/02/2019 

(181)  16/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/482 

(732)  Lenzing Aktiengesellschaft Werkstr. 2 

4860 Lenzing, AT 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VEOCEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrimin e kozmetikës; Shtresë threse anti-statike; Faculeta te 

lagura për fëmijë; Luster për mobilje dhe dysheme; Krem për pastrimin e lëkurës [pa 

mjekim]; Deodorantët personalë; Çanta me aromë; Faculeta për një perorim të mbushura 

me komponimet e pastrimit për përdorim në fytyrë; Krem anti-rrudhë; Përgatitjet për 

heqjen e yndyrnave; Faculeta të lagura kozmetike për para-pastrim; Pastrues me hidratues 

jo për qellime mjekesore; Faculeta te lagura për qëllime sanitare dhe kozmetike; Maska 

këmbë për kujdesin e lëkurës; Maska të fytyrës; Pastrues me fytyre (Jo-mjekësore -); 

Maska pastrimi për fytyrën; Pastrues te fytyrës [kozmetike]; Faculeta fytyre të ngopura me 

kozmetikë; Lares fytyre [kozmetike]; Maska dore për kujdesin e lëkurës; Kondicionerët e 

lëkurës; Maska te lëkurës [kozmetikë]; Krema për zbutje të lëkurës për qëllime kozmetike; 

Përgatitjet për kujdesin e lëkurës; Krema për kujdesin e lëkurës, përveç përdorimit 

mjekësor; Përgatitjet për heqjen e rrudhave të kujdesit të lëkurës; Krem për pastrimin e 

lëkurës; Losion për pastrimin e lëkurës; Pastrues të lëkurës [pa mjekime]; Faculeta te 

mbushura për pastrim [jo-ilaç, për përdorim tek njerzit]; Maska të trupit; Përgatitjet për 

tualete; Përgatitjet për kujdesin e fytyrës; Pastrues të lëkurës [kozmetike]; Pastrues i 

thonjve [Kozmetikë]; Përgatitjet kozmetike për zbutjen e rrudhave për përdorim lokal të 

fytyrës; Fashe qe përmbajnë krem per rrezitje nga diell dhe krem bllokues te rrezeve te 

diellit për përdorim në lëkurë; Faculeta te mbushura me kolonje për një perdorim; Pëlhura 

për pastrim te mbushura me një preparat pastrimi për pastrimin e syzeve; Pëlhura të 

mbushura me detergjent për pastrim; Pelhura të mbushura me një pastrues të lëkurës; 

Pëlhura të mbushura me preparate lustruese për pastrim; Peshqirë të para-larjes te mbushura 

me detergjent për pastrim; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Faculeta  që 
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përmbajnë preparate pastrimi; Preparat per heqjen e llakëve të thonjve; Përgatitjet për 

kujdesin e trupit, jo mjekësor; Pëlhurë e hollë  e parfumuara; Shtresa pastruese për 

pastrimin e fytyrës; Pastrues për kujdesin e lëkurës; Pastrues për pastrimin e lëkurës; 

Shtresa pastruese për qëllime kozmetike; Përgatitjet lustruese; Paketat e shtresave të 

maskave që përdoren si kozmetikë; Përgatitjet për ajrosjen e pëlhurave; Përgatitjet për 

lyerje; Preparatet e pastrimit dhe aromave; Maska pastrimi; Përgatitjet për lyerje; Peshqit 

për pastrimin e higjienës femërore; Përgatitjet me puder; Maska kozmetike; Paketime për 

fytyrë; Kozmetikë për kujdesin e bukurise; Përgatitjet për vetë-rrezitje [kozmetikë]; 

Shampo; Pelhura te holla të mbushura me vaj esencial, për përdorim kozmetik; Pelhura te 

holla të mbushura me preparate për heqjen e kozmetikes; Leshi pambuku për qëllime 

kozmetike; Shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; Zbutës pëlhurash për lavanderi.   

5   Materialet për mbulimin e gjurmëve dentare; Artikujt absorbues për higjienën personale; 

Pelena absorbuese të celulozës për kafshët shtëpiake; Tamponet e alkoolit për kujdesin e 

plagëve; Agjentët e shpërndarjes së barnave në formë të uaferave të ngrënshëm për të 

mbështjellë pluhur farmaceutike pluhur; Agjentët e shpërndarjes së barnave që lehtësojnë 

dorëzimin e preparateve farmaceutike; Kremra medicinale për mbrojtjen e lëkurës; Lëkura 

e përpunuar e donatorëve për zëvendësimin e indeve të buta; Shirita të tretshëm për të 

ndaluar gjakderdhjen nga prerjet e vogla dhe plaget e lehta; Fasho për qëllime mjekësore; 

Fashov për sy për përdorim mjekësor; Fashot e syve për përdorim mjekësor; Implantet 

kirurgjikale të rritur nga qelizat burimore [indet e gjalla]; Pelena për bebet dhe mosmbajtje; 

Pelena –pantoll për foshnjat; Pelena të foshnjave; Pelena të celulozes ose letrës; Pelenat e 

fëmijëve të gatshëm të letrës dhe celulozës; Fiber (Dietary -); Lidhjet për veshjet; Pambuku 

për përdorim mjekësor; Fashë për të bërë lidhje; Fashë kirurgjikale; Implantet kirurgjikale 

të përbërë nga indet e gjalla; Llaçe kirurgjikale; Veshjet mjekësore dhe kirurgjike; Peshqir 

sanitar; Produktet higjienike femërore; Materialet dentare për ndalimin e dhëmbëve; 

Materiale dentare për të bërë modele të dhëmbëve; Materiale dentare për dyfishimin e 

modeleve të dhëmbëve; Deodorantët për veshje dhe tekstile; Sanitizues për përdorim 

shtëpiak; Dezinfektues për qëllime higjienike; Dezinfektues për aparatet dhe instrumentet 

mjekësore; Dezinfektues për instrumentet mjekësore; Dezinfektantë për përdorim mjekësor; 

Dezinfektues për aparatet dhe instrumentet dentare; Faculeta sanitizues; Tamponët 

dezinfektues; Deodorizers këpucësh; Përgatitjet diagnostike; Agjentët diagnostikues për 

përdorim farmaceutik; Substanca diagnostike për përdorim mjekësor; Peceta në formë 

trekëndore [letër] për foshnjat; Materiale mbushese për përdorim dentar; Shtresa të letrës 

për mbrojtje; Shtresa celuluze për mbrojtje; Pelhura për një perdorim të celulozës për 

peceta; Pelena për një perdorim nga celuloza për shtresa; Pelena për një perdorim nga 

celuloza për mbrojtje; Pantallona për një perdorim  të letrës për mbajtjen në vend te 

pelenave te foshnjave; Shtresa për një perdorim per mbrojtje; Pelena të përdorura prej letre 

për incontinents; Pelena të përdorshme për notat; Pelena të përdorshme për notim për 

fëmijët dhe foshnjat; Pantallona të disponueshme për trajnim [pelena]; Shtresa për një 

perdorim per mbrojtje; Fashat elastike [fashim]; Kuti e ndihmës së parë për përdorim 

shtëpiak; Veshjet e ndihmës së parë; Faculeta për përdorim mjekësor; Faculetat e lagura të 

ngopura me një losion farmaceutik; Materialet e mbushjes për qëllime dentare; Garzë; 

Peceta të formësuara të letrës për foshnjat; Shishe të shndritshme të celulozës për foshnjat; 

Gjele për përdorim dermatologjik; Materialet absorbuese të aromës; Përgatitjet 

neutralizuese të aromës për veshjet dhe tekstilet; Shami për përdorim kirurgjik; Rripa për 

peceta sanitare [peshqir]; Lapsa hemostatike; Fashë ngjitëse; Hemostatikë për qëllime 
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mjekësore; Krem për kujdesin e lëkurës për përdorim mjekësor; Përgatitjet për kujdesin e 

lëkurës për përdorim mjekësor; Transplantimet e lëkurës; Llaçe ngjitëse; Bende ngjitëse për 

qëllime mjekësore; Unaza misri për këmbë; Veshje sanitare; Përgatitje sanitare për qëllime 

mjekësore; Përgatitjet higjienike për përdorim veterinar; Implantet që përfshijnë indet e 

gjalla; Implante për rigjenerimin e indeve të udhëzuara; Material tekstili implantues për të 

inkurajuar rritjen e indeve;  Faculeta te mbushura mjeksore; Rrobat për mbrojtje 

(mosmbajtjen e urines); Shtreas për mosmbajtje; Pelena të përdorura nga celuloza për 

mosmbajtje; Pantallona, absorbuese, për mosmbajtje; Pantallona per gjume per mosmbajtje; 

Shirita për lyerje [mjekësore]; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore; Shirita për venat e 

zgjeruara; Lidhjet ngjitëse; Rrëshirë dentare për ura të përkohshme, kurora dhe rrafshim; 

Fasha; Çaj lulebliri [pije mjekësore]; Materiale për lidhje kirurgjikale; Materiale për 

riparimin e dhëmbëve; Materialet implantuese për përdorim në rigjenerimin e indeve të 

udhëzuara; Materialet për veshje; Materiale për proteza dentare; Materialet për dhëmbët 

artificiale; Materiale për ura dentale; Materiale për kurora dentale; Materialet për veshjen e 

plagët; Llaçe të mjekimit; Shirita diagnostikues mjekësor; Reagente diagnostike për 

përdorim mjekësor; Pastrues fytyre (Mjekues -); Krem për kujdesin e lëkurës [mjekime]; 

Ngjitëse mjekësore për lidhjen e indeve te brendshme; Ngjitëse mjekësore për lidhjen e 

plagës; Pastrues duarsh mjekësore; Tamponë e mjekimit; Shtresa sanitare; Fasho të 

mjekimit të mbushura; Pëlhura pastrimi të ngopura me dezinfektues për qëllime higjienike; 

Peshqirët e lagur të letrës të ngopura me një losion farmaceutik; Faculeta të ngopura që 

përmbajnë preparate mjekësore; Shtresa sanitare; Pantallona sanitare; Letër (Mothproof -); 

Fasha me garzë; Mjet (Kultura bakteriologjike -); Shtesa ushqimore; Fashat e veshit; Letër 

me vaj për qëllime mjekësore; Letër për plag me material mjekesor; Linjat e letrës për 

pelena; Pelena të letrës; Pastrues [preparat] për përdorim mjekësor; Llaçet, materialet për 

veshjet; Fasho për kembe (për skuqje ne lekure); Flaster që përfshijnë një magnet; 

Implantet farmaceutike; Përgatitje farmaceutike për kujdesin e lëkurës; Përgatitje 

farmaceutike për përdorim dentar; Përgatitje farmaceutike për plagë; Artikujt absorbues 

sanitare; Pelena absorbuese të letrës për kafshët shtëpiake; Leshi pambuku për përdorim 

mjekësor; Material sfungjer për plagë shëruese; Pelena për notin e foshnjave; Krem  

mjeksor (Mustardë poultices); Peceta higjenike; Peceta hixhenike sanitare; Pelhurat e 

pantallonave për mosmbajtje; Veshja e sterilizuar; Mbules-vate e gjirit-infermierinë; 

Materiale sintetike për përdorim dentar për mbushje; Materiale sintetike për përdorim në 

vendosjen e eshtrave; Materiale sintetike për përdorim në prodhimin e hedhjes; tamponin; 

Tamponi për qëllime mjekësore; Shiritat e testimit për matjen e niveleve të glukozës në 

gjak; Fashë transdermale; Fashë transdermale për trajtim mjekësor; Faculete për përdorim 

mjekësor; Faculeta të mbushura me preparate antibakteriale; Faculeta të mbushura ilaq 

kundër insekteve; Dezinfektues të mbushur; Facueta të mbushura me krema farmaceutike; 

Tamponët për përdorim mjekësor; Veshje sanitare; Fashë për plagë të lëkurës; Fashë për 

parandalimin e rrjedhes se plageve; Garzë për veshje; Kutitë e ndihmës së parë, të 

mbushura; Veshjet, mjekësore; Materialet e mbajtjes së veshjeve mjeksore; Veshje 

mjekësore, mbulesa dhe aplikues; Veshjet kirurgjikale; Pambuk absorbues; Materialet e 

përbëra dentare; Lesh pambuku për përdorim kirurgjik; Mbushje për qëllime mjekësore; 

Lesh pambuku për qëllime farmaceutike; Lesh pambuku në formën e shkopinjve për 

përdorim mjekësor; Pantallona per stërvitjen për foshnjat nga letra; Pantallona për një 

perdorim të stervitjes se femijeve të letrës ose celulozës; Pelena për një perdorim për të 

rritur; Pantallona të pëlhurave të ose letres të bebeve për një perdorim; Pantallona të 
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celulozës për një perdorim të foshnjave; Pelena për një perdorim; Pelena për foshnjat për 

një perdorim; Mbushjet e letrës për një perdorim per mosmbajtje; Pelena për të rritur; 

Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena për mosmbajtje; Shirita per lidhje; Veshjet e plagëve; 

Materiali i mbushjes së dhëmbëve; Mastikë dentare; Përgatitjet dentare dhe artikujt; Pelena 

të bëra prej celulozë; Pantallona të celulozës për një perdorim të stërvitjes për foshnjat; 

Shtambat e alkoolit për qëllime mjekësore; Fasadat antiseptike të lëngëta; Përgatitjet 

antiseptike për kujdesin e plagëve; Pëlhura pastrimi për mosmbajtje.   

9   Mbështjellesit e përshtatur për pajisje për të luajtur DVD; Mbështjellesit e pershtatur për 

pajisje fotografike; Respiratorët për filtrimin e ajrit; Ndarësit e baterive; Çantat e lenteve; 

Kuti te videokamerave; Kuti për lojtarët e medias digjitale; Shtresat e kamerave; Kuti për 

syzet e fëmijëve; Kutit për lente kontakti; Kuti te përshtatura për telefonat mobil; Kutit e 

lenteve; Kutite  për PDA-të; Kuti për llogaritësit e xhepit; Kutit për telefona; Kutite e 

pajisura me instrumente analilzmin për qëllime shkencore ose kërkimore; Kutite e pajisura 

me instrumente analizuese për përdorim jo mjekësor; Veshje për mbrojtje nga zjarri; 

Kostume fluturuese per mbrojtje ndaj zjarrit; Doreza rezistente ndaj zjarrit; Kostume për 

gara të automobilave që përdorin mbrojtes ndaj zjarrit për qëllime sigurie; Batanije për 

mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga zjarri; Filtra për maska respiratore; Filtra e 

maskave të frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Helmetat për motoçiklistët; Filtra laboratorike; 

Shenjat e reklamimit të ekranit [mekanik ose ndriçues]; Rrjetat e sigurisë; Këpucë për 

mbrojtje nga zjarri; Pajisjet mbrojtëse dhe të sigurisë; Maska per mbrojtje nga zjarri; Çizme 

për mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri.   

10   Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve të 

tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe 

shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa 

mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat  mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa 

për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik; 

Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor; 

Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza 

mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza 

për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të 

përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor.   

16   Faculetat e letres për heqjen e kozmetikes;Etiketat e identifikimit të letrës;Ngjites 

[shkrimi];Ngjites[me karaktere];Materialet e paketuara të letrës;Tabelat e shtypura të 

reklamave të letrës;Tabelat e shtypura të reklamave të kartonit;Kontejnerët e letrës për 

qëllime paketimi;Pllakat e shkrimit;Çanta prej letre për paketim;Pamflete;Flakët e letrës 

dekorative për mbështjellje;Letër dekorative dekorative;Materiale të shtypura;Kuti 

lapsash;Kuti për shkrim;Flamuj të letrës;Fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose 

plastike për paketimin e produkteve ushqimore;Materialet filtruese të letrës;Letër 

filtrimi;Fletët e celulozës së rikuperuar për mbështjellje;Broshura të shtypura;Kalendarë të 

shtypur;Periodike;Materiale promocionale të shtypura;Hartat gjeografike;Etiketat e 

letrës;Letër per paketimin e dhuratave;Leter e trashë [për përdorim në higjienë];Dekorime 

ngjitëse prej letre;Zarfat [letër shkrimi];Vjetore [botime të shtypura];Filtra (Kafe letre -

);Kalendarë;Paketimi i kartonit;Tavolina të vogla;Letër krepe;Letër krepe për përdorim 

shtëpiak;Komplet lapsa;Film plastike për paketim;Fletore shënimesh;Fletore;Letër e ngopur 

me vaj për qëllime mbështjellëse;Kuti të kartonit për paketim;Materiale plastike për 

paketim;Letër për përdorim në prodhimin e qeseve të çajit;Letër për paketim dhe 
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mbeshtjellje;Letër për përdorim në prodhimin e letrës;Leter tualeti;Etiketa të 

letrës;Banderole letre;Filtra letre për aparatin e kafesë;Dorashka letre;Emblemat e 

letrës;Thasë letre;Peshqir letre;Faculeta letre te fytyrës;Çanta prej letre për 

paketim;Postera;Kartolina;Prospekte;Fletët absorbuese prej letre ose plastike për paketimin 

e produkteve ushqimore;Kurdel per dekorimin e paketimeve;Letër e bute për përdorim si 

material i letrës së stencilit per riprodhim (ganpishi);Çanta prej letre për paketim;Çanta dhe 

artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose plastikës;Shamit e 

letrës;Letër per shami;Letër higjienike;Shami e letrës për përdorim kozmetik;Mbulesa e 

librit;Kontejnerët e paketimit industrial të letrës;Kontejnerët e kartelës për 

paketim;Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar;Çanta [zarfe, çanta] prej letre 

ose plastike, për paketim;Filmat për ambalazhimin e ushqimeve;Karton paketimi;Kartone të 

kartonit për paketim;Shirita paketuese ngjitëse;Kuti prej fibrave;Materiale plastike për 

paketim;Mbështjellja e materialeve prej letre;Materialet e paketimit të bëra prej 

kartoni;Materialet e paketimit të bëra nga letrat e ricikluara;Materiali i paketimit i bërë nga 

niseshte;Materialet e paketimit;Letër ambalazhi;Kauti të kartonit për paketim;Kuti të 

kartonit për paketim;Çanta prej letre për paketim;Fletë viskoze për mbështjellje;Kartolinar 

e Krishtlindjes;Publikime promovuese;Publikime promovuese;Tabelat e letrës ose 

kartonit;Tabelat e reklamave të kartelave;tabelat e reklamave të kartelave;Faculeta prej 

celulozë;Shtresa për një perdorim për kafshët shtëpiake për stërvitje në shtëpi;Shtresa të 

gatshëm për shtëpi për përdorim në trajnimin e këlyshve.   

17   Panele izoluese akustike të izolimit; Artikuj dhe materiale izoluese elektrike; Artikuj 

dhe materiale izoluese akustike; Artikuj dhe materiale izoluese termike; Letra të perpunuara 

për izolues; Fibrat kimike jo për përdorim të tekstilit; Shtresat e izolimit; Barriera për 

mbrojtje nga zhurma; Materialet për mbyllje dhe izolues; Shirit izolues elektrik; Fije të 

rigjeneruara me fibra jo për përdorim të tekstilit; Fibrat për qëllime izoluese; Pllaka fibre 

për izolim të temperaturës së lartë; Pëlhura të rezistueshmenga zjarri [asbest]; Panele 

izoluese ndaj zjarrit; Materialet izoluese të fortë; Materiale filtrimi [shkume gjysmë të 

përpunuara ose filma plastike]; Ndriçues izolues; Fletë e celulozës së rigjeneruar, përveç 

paketimit; Celulozë rigjeneruese për përdorim në prodhim; Fletët e celulozës (përveç 

paketimit ose paketimit); Shkumë e formesuar për paketim; Fijet e fibrave të karbonit 

[përveçse për përdorim në tekstile]; Pëlhura të fibres prodhuar kimikisht për përdorim si 

izolim; Pëlhura të fibres se karboni për përdorim si izolim; Pëlhura prej fibrave të përziera 

sintetike dhe natyrale për përdorim si izolim; Pëlhura të fibres organike për përdorim si 

izolim; Pëlhura të bëra nga fibra sintetike [për izolim]; Tekstil me fije qelqi për  izolim; 

Pëlhura rezistente ndaj nxehtësisë [izolim]; Izolimi për përçuesit elektrikë; Artikuj dhe 

materiale izoluese dhe penguese; Materialet izoluese të prodhuara nga plastika; Pëlhura 

izoluese; Materiale izoluese; Tela Magnet (izolim për -); Material izolues për përdorim në 

industrinë e avionëve; Letër izoluese; Veshje e jashtme izoluese për gypat industriale; 

Izolime me funksione vulosjeje për mbrojtje të nxehtësisë; Izolime me funksione 

nënshkrimin për mbrojtjen e zhurmës; Fibër karboni; Fibrat e karbonit për përdorim në 

industri; Fibrat e karbonit [fibra], perveç perdorimit te tekstilit; Substancat plastike gjysëm 

të përpunuara; Fibrat plastike për përdorim në prodhimin e kordonit të gomave; Strukturat 

(jo-metalike) për zvogëlimin e zhurmës [izolim]; Pëlhura të fibrave të karbonit të ngopura 

me rrëshirë; Fibra të ngopura me rrëshirë sintetike për izolim; Letër e ngopur me vaj për 

izolues; Letër për kondensatorët elektrikë; Fibrat e para të karbonit, përveç përdorimit të 

tekstilit; Izolimi i gypave; Pllaka akustike; Izolimi akustik për ndërtesat; Gomë shkumë; 
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Batanije me tegela për izolues; Substrate për izolim elektrik; Fibrat sintetike, përveçse për 

përdorim të tekstilit; Izolatet e materialit sintetik për mbrojtjen termike të tubave; 

Mbështjellës të tubave për qëllime izolimi; Veshje të jashtme izoluese termike për fabrikën 

industriale; Kaseta paketimi (ngjitëse), përveç për përdorim shtëpiak ose shkrimi; Fleta prej 

viskoze, përveç paketimit; Pelhure e fibrave të papërpunuara të qelqit [izolim]; Shtresat e 

fibrave të papërpunuara të shkëmbit [izolimit]; Pelhura e fibrave të papërpunuara të 

karbonit [izolim]; Komponentët e para-formuar të izolimit; Materialet izoluese termike.   

20   Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje; Jestek për banjë; 

Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një qese; 

Dyshekë, çarçafë, mbuloja, jastek dhe shilte; Dyshekët; Çarçaf, përveç liri; Shtrat qebartet 

(përveç leshit); Dyshekë futon (përveç dyshekëve të lindjes); Jastëkët e mbushur; Jastekë 

për kafshë; Jastekë; Shtretër për kafshët shtëpiake; Jastëkët për të posalindur; dyshekët; 

Dyshekë (përveç dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa dyshekesh; Jastek te 

materniteti; Jastek mbështetës; Jastëkët aromatike; Orendi të buta [jastekë]; Mbulesa 

[jastekë ose dyshekë]; Dyshek për të fjetur për kampe [dyshekë]; Jastëkë per Infermierinë; 

Jastëkët mbështetes për përdorim në karriget e sigurisë për fëmijë në makinë;  Jastëkë 

mbështetëse për përdorim në shtrojë të bebeve; Mbështetës jastëkë për kokë; Mbules 

tekstile [formësuar] për mobilje; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Tabelat e 

ekranit reklamues të plastikës [jo-shkëlqyese].   

21   Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak; Aplikuesit për kozmetikë; Kuti të 

rremojcave; Çantat e përshtatura për mjetet kozmetike; Çantat e tualeteve; Dorezat e furrës; 

Unaza për peshqir; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes; Disqe gërryese për qëllime 

kuzhine [për pastrim]; Disqe gërryese për qëllime kuzhine [për pastrim]; Pelhurat e 

pastrimit; Pëlhurat e pastrimit të syzeve; Pelhurat e pluhurit; Pelhurat e pastrimit.    

22   Tenda për përdorim në peshkim; Pelhura për përdorim në kontejnerë me shumicë; 

Shirita për lidhjen e rrushit; Breza për mbështjellje ose të lidhje, jo prej metali; Liber; 

Pambuk i papërpunuar; Leshi i përpunuar; Çanta dhe thasë për paketim, magazinim dhe 

transport; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime bujqësore; Fill, jo prej metali, për 

mbështjellës ose lidhës; Fije lidhese prej polipropileni; Spango bërë nga sizal; Spango jo 

metalike; Spango për qëllime lidhëse; Spangp për qellim paketimi; Tenda për kampe; Fibrat 

kimike për përdorim të tekstilit; Pendë të lirshme; Rrjeta elastike për produktet e mishit; 

Mbuloja të automjeteve, jo të formesuara; Fibrat pjesërisht të përgatitura materiale sintetike 

për përdorim të tekstilit; Fibrat si lëndë të para sintetike për përdorim të tekstilit; Pendë për 

mbushje të tapicerive; Mbushje për filtrim; Tufa mëndafshit; Mbushjet e fibrave sintetike; 

Mbushje për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet e shkumes sintetike; Mbushjet për 

dyshek; Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan të thurur; Fijet e fibrave; Litarët e 

përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara nga fibrat; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm 

sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë kërp [e papërpunuar]; Rrjetëzat e 

kërpudhave; Shtrat i varur - hamak; Flokët e lepurit; Sharrat e drurit; Litar jute; Fibra jute [e 

papërpunuar]; Leshi i lidhur; Fibra kapok; Fijet e Kashmirit; Çanta për ruajtjen e mbajtjes 

së një trupi përpara kremacionit; Fara pambuku; Pupla të lirshme; Litar makrame; 

Materialet tekstile të fibrës së papërpunuar që trajtohen me material kundër flakës; Pëlhurë 

angore; Fibrat natyrale; Çanta për larje të brendshme të pelhurave; Rrjetat; Tela (jo prej 

metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes nga ajri; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta 

parandaluese për ere, të tekstilit; Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetat tregtare; Rrjeta për 

përdorim me struktura lundruese; Spango për rrjeta; Rrjeta për rritjen e peshkut; Çanta 
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rrjetë për ruajtje; Mbulesa të pa formesuara për anijet dhe mjetet detare; Çanta paketimi 

[qese] të tekstilit për transportin pjesa më e madhe; Çanta për paketim [qese] të tekstilit për 

ruajtjen e pjesëve të mëdha; Varëse rrobash të litarëve bimore; Pëlhurë e gomuar; Pëlhurë 

gomuar, strehë, tenda, dhe mbulesa të pa formesuara; Mbushje dhe mbeshtjellje; Mbushje 

dhe mbeshtjellje (me përjashtim të letrës, kartonit, gomës ose plastikës); Materiale për 

mbushje; Materiale të mbushura, përveç gome ose plastike për jastëkë; Mbushje për 

materiale, përveç gome ose plastike për thasë për gjumë; Materiale mbushjeje të bëra me 

material fibre; Materiale mbushjeje të bëra me material fibre; Mbushje prej pëlhurave jo të 

endura; Materiale mbushje, përveç gome ose plastike për shtretër; Fibrat e mbushjes së 

poliestrës; Filamenti (fije) poliesteri; Rrjete plastike poliester për paketimin e mallrat; 

Mbushje poliesteri; Fibrat e hollë e silicës për përdorim të tekstilit; Fibra Rafias (pem nga 

Afrika); Fibër Ramie (hithër kinez); Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; 

Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e 

paperpunuara të karbonit për përdorim të tekstilit; Fibrat e paperpunuara të plastikës për 

përdorim të tekstilit; Liri (i paperpunuar-) [liri]; Materiale për të bërë lundra; Mëndafshi të 

papërpunuar Leshi i papërpunuar; Thasë; Çanta prej materiali tekstili për përdorim me 

bimë; Materiale e bëra prej mbetjeve të tekstilit; Thasë për transportimin e mbeturinave; 

Thasë për transportin e materialeve; Thasë për ruajtjen e materialeve në masë; Thasë për 

ruajtjen e materialeve; Thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve në masë; Çanta jo 

tekstile për transportimin e materialeve në masë; Thasë jo tekstili për ruajtjen ne sasi më të 

madhe të produkteve ushqimore të kafshëve; Thasë jo tekstili për ruajtjen ne sasi më të 

madhe të materialeve; Mbeturinat e mëndafshit; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Llastik dhe 

lidhëse; Çanta këpucësh për ruajtje; Lesh i grirë; Vela; Vela lundruese; Fijet e mëndafshta; 

Rrjeta mëndafshi; Monofilamentet e fijeve te holla të mëndafshit; Litarë; Litarët dhe 

spango; Litarë dhe litarë sintetikë; Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Sizal; 

Fibra Sisal; Çanta për dhurata të tekstilit; Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të 

tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Litarë sintetikë; Filamente tekstile 

sintetike; Litarë; Litarët jo metalikë; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për ruajtjen e çantes 

kur nuk është në përdorim; Filamente tekstile; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo të endura; 

Fibrat për të bërë mbushje të qilimave; Fibra për të bërë figura në qilima; Çanta [zarfe, 

çanta] të tekstilit, për paketim; Kontejnerët e paketimit industrial të tekstilit; Çanta [zarfe, 

çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Spango deng; 

Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Litar paketimi; Çanta prej tekstili për 

paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Fibrat silicë të fijeve të trasha; Lesh i bagëtisë për 

industrinë e tapicerie; Material për mbushjen e tapicerisë; Fijet e mbështjella; Leshi i pa ose 

i përpunuar; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Grumbull leshi; Tenda; Tenda (strehë) për 

automjete; Tenda [strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm 

ose kampe; Rrjetat e pajisura; Mbushje, jo prej gome, plastikës, letrës ose kartonit.   

23   Fije angora; Bobinat (temat) e fillit ; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur; Fije pambuku; 

Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe fije për 

përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit; Fije nga 

pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat]; Fibrat e   

mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije pambuku 

mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit për 

përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; Fije 

mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e tekstilit; 
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Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze 

pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike 

për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera 

me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill 

të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë 

leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku 

te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije 

mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra 

prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër; 

Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të 

trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të 

vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë; 

Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për 

përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të 

krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri; 

Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije 

artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të 

tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe  fill per qepje; Fijet natyrore; Fije 

jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije 

silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i 

tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra 

prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të 

poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet 

për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije 

tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim 

tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të 

endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi.    

24   Peshqirët e duarve të tekstilit; Batanije qe barten; Thasë për fjetje; Shtresat e banjos; 

Peshqir për banjë; Pelhurë prej liri, përveç veshjeve; Pelhure prej leshi; Pëlhura të 

mbushura; Pelhura shtrati dhe tavoline; Shtresa shtrati; Mblesa për shtrat dysh; Veshje nate 

të tekstilit; Batanije te buta qetesuese; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të 

bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Shtresa të letrës për shtrat; Batanije mëndafshi për 

shtrat; Batanije leshi; Mbulesa per shtrat dysh; Çarçafë; Shtresat e shtratit; Mbuloja shtrati; 

Shtresa të pëlhurës për shtrat; Pelhura shtrati; Mbulesa shtrati e bërë nga materiale tekstile 

jo të endura; Mbulesa për shtratin e foshnjave; Mbulesa shtrati; Mbuloja dhe shtresa 

anesore për shtrat dysh; Batanije te buta qetesuese; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan të 

therur: Banije për përdorim në natyrë; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në 

tapiceri; Tiketa (pelhure]; Batanije të printuara të tekstilit; Shtresat për me perdorim të 

tekstilit; Pëlhurat te përdorshme nga tekstili; Pëlhurat te përdorshme; Pëlhura të thurura 

elastike për rrobat të brendshme të grave; Pëlhura të thurura elastike për bluza; Pëlhura të 

thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike të qendisura për veshjet gjimnastike; 

Pëlhura të fibrave për përdorim në prodhimin e artikujve të veshjeve; Pëlhura të fibrave për 

prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve; Pëlhura të fibrave për përdorim në 

prodhimin e veshjeve të këpucëve; Pëlhura të fibrave për përdorim në prodhimin e linjave 

të çantave; Mbulesa [mbulesa të poshtme]; Pëlhura të qëndrueshme ndaj zjarrit; Materialet 

filtruese të tekstilit; Rrip transmisioni i tekstiltë; Rrip transmisioni i tekstiltë për përdorim 
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nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme nga nxehtesia [përveç 

asbestit]; Flanel [pëlhurë]; Mbulesa për frizer; Peshqir [tekstile]; Peshqir [tekstile]; Pëlhurat 

e dhe peshqirret e te fytyrës; Peshqir turk; Peshqir turk; Pelhure prej mëndafshi; Jorgan te 

thurur; Pelhurat [tekstil]; Shtresa pëlhure prej liri për këpucë; Materialet e zbukurimit të 

pëlhurave jo të endura; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesat e çajit; Peshqir larës për 

tharje; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim të tekstilit; Pëlhura 

të thurura më dantella; Pëlhura të thurura; Mbulojat për banjo; Leckë e papërshkueshëm 

nga uji; Mbulojat për banjo; Peshqirët e tekstilit; Tharëse [tekstile] përshtatur për përdorim 

në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për 

fëmijë; Peshqir [tekstile]; Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të 

endura; Pëlhura;  Pëlhura shtëpiake, duke përfshirë peshqir fytyre; Material për veshje të 

tekstilit; Pelhure e thurur e shtypur; Këllëf dysheku [mbules dyshekësh]; Jersey [pëlhurë]; 

Trikotazh [pëlhurë]; Batanije për shtrat te levizshem; Shtresat për shtrat te levizshem; 

Batanije për fëmijë; Imitacione; Mbulesa për këmbë; Pëlhura të fibrave të karbonit, përveç 

izolimit; Pëlhura [copë tekstile mallra] të bëra nga fibra karboni; Mbulesa e dyshekëve të 

veshur; Këllef te jastekëve; Pelhura për kuzhina dhe tavolina; Pëlhura të bëra nga fibra 

artificiale [përveç izolimit]; Mbulesa për mobilje; Ticks (dyshekë dhe mbulesa me jastëkë); 

Mbulesa dyshekesh; Mbulesa dyshekesh; Quilts mbushur me poshtë; Pëlhura tapicerie; 

Pëlhura të mobiluara; Pëlhura tapicerie; Furnizimi i pëlhurave në copë; Furnizimi i 

pëlhurave në copë; Mbulesa për mobilje; Mbulesa për mobilje (e papërshtatshme); Mbulesa 

të lirshme të materialeve të tekstilit për mobilje; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Pëlhura 

të endura të mobiljeve; Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Pelhura 

jo të endura; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], e mbushur me kozmetikë; Shtrat 

dysh; Mbulesa, jo të letrës; Banije udhëtim [rroba]; Pelhura gjumi; Perde të shkurta [perde 

të trasha të lëshuara]; Batanije mëndafshi; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Shtresat e 

konturuara me nivel; Shtresat per mbrojtje nga pluhuri; Shtresa jorgani te thurura; Peshqir 

te thurur; Thurje te tekstilit; Jorgan mbushur me pupla; Jorgan gjysmë te mbushur; Jorgan 

mbushur me materiale mbushje; Jorgan mbushur me materiale mbushje sintetike; Jorgan; 

Mbulesa për jorgan; Pëlhura gjysëm sintetike të fibrave; Pëlhura të fibrave të prodhuara 

kimikisht, përveç izolimit; Pëlhura të fibrave organike, përveçse për izolim; Pëlhura të 

rigjeneruara të fijeve të fibrave; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç izolimit]; 

Pëlhura për përdorim në bërjen e trikotazhit; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura 

tekstili; Shami tekstilit; Pëlhura të thurura; Pëlhura të thurura me fije pambuku; Pëlhura të 

thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura me fije leshi; Pëlhura për heqjen e 

kozmetikës [tekstile], të ndryshëm nga të ngopurat me preparate të tualetit; Mbulesa tekstile 

për shtrat dysh; Tekstile të vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa të lirshme të materialeve 

të tekstilit për mobilje; Peshqirët e tekstilit; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike 

dhe natyrale, përveçse për izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; 

Pëlhura tekstile për të bërë çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtratit; 

Pëlhura tekstile për të bërë batanije; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e 

mobiljeve; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtresave; Pëlhura tekstile për 

përdorim në prodhimin e peshqve; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e jastëkave; 

Tekstile të bëra prej flaneli; Artikujt e tekstilit jo të endura; Mallrat tekstile dhe 

zëvendësuesit për mallrat tekstile; Mallra prej copë tekstili për të bërë shtroje të shtratit; 

Mallrat e copave të tekstileve për t'u përgatitur në peshqir; Mallrat tekstile për përdorim si 

shtroje; Mbuloja për tavolina; Mbulesat e tavolinave që nuk janë bërë prej letre; Tavolinat e 
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tekstilit; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të endura; Pëlhurat e tekstileve; 

Liri prej pëlhure, jo prej letre; Napolit e tekstilit; Liri për tavoline; Metrazhe; Çarçafë; Indet 

janë mallra të tekstilit; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç përdorimit 

mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit (përveçse për 

përdorim mjekësor); Mbuloja shtrati; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura; Pëlhura 

tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për përdorim 

si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të fibrave 

sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të fletëve për përdorim në prodhim; Shtresat e 

çarçafëve; Shtresat e shtratit; Perde; Perdet e murit të tekstilit; Doreza për banjo; Dorezave 

për larje; Doreza-bërë nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Pelhure për lajre; Pëlhura 

për larjen e trupit (përveç përdorimit mjekësor); Pëlhura të endura për mobilje; Batanije 

leshi; Pjesë ndërlidhese bërë nga pëlhura jo të endura.   

25   Veshjet e mbrëmjes; Xhaketat e mbrëmjes; Copa me skaje për qaf të ndashme për 

veshje pa krah komono (haneri); Kollare të ndashme; Taka; Thembër këpuce për këpucë; 

Pjeset përforcuese për nën sqetull [pjesë të veshjeve]; Kostume Aikido; Rrobe e bardha (qe 

veshin kleriken krishter); Perparese gjoksi për futbollin amerikan; Gëzof me kapuç; 

Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume të grave; Qizme; Pantallona si  fustane; Kostume 

pambuku (trenerka); Rrobat e punës; Kominoshe; Triko me mëngë; Mantelet; Ngrohësat e 

krahut [veshje]; Uniforma për mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të bëra prej lesh; 

Dorezat e vozitjes; Veshje [veshje]; Veshje [veshje]; Veshje komplet për foshnjë; Pizhamat 

e kukullës së fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Perparese plastike për foshnje; 

Veshje te sipërme për foshnje; Thasë për gjumë për foshnje (veshmbathje); Kepucë pa 

lidhese (këpucë të leshta për fëmijë); Pantallonat e foshnjave [veshje]; Fundet e foshnjave; 

Veshje [veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e notit; Kostumet për banje për gratë; 

Kostume për burra; Kostumet e notit të pajisur me sutjen gome; Veshje noti për zotërinj 

dhe zonja; Mbulesa për larje; Kostumet e notit; Kostumet e notit; Rroba banje; Kapele e 

notit; Pantofla të banjos; Pantallona të shkurtra për notim; Mbathje noti; Mbeshtjellese; 

Rrobat; Kostume baleti; Veshje për ballo; Mbeshtjellese [shamitë]; Gjerdan [veshje]; 

Kapele e bejzbollit; Uniformat e bejsbollit; Veshje te poshtme te brendhsme; Veshje te 

siperme te mbrendshme; Beretat; Bluza te shkurta; Bluza pa meng me printime; Ngrohësit e 

këmbëve; Veshje me lesh kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje leshi; Veshje të 

motoristëve; Rrobat e foshnjës; Fustane te shqerueseve te nuses; Veshje për patinazh; 

Rrobat e pagëzimit; Veshje për të veshur në praktikat xhudo; Veshjet e fëmijëve; Veshjet e 

foshnjës; Veshje të vajzave; Veshje prej lëkure të motoçiklistëve; Veshje; Veshje lëkure; 

Veshje prej liri; Veshje letre; Veshje prej pelushi; Veshje mëndafshi; Veshje për artet 

marciale; Veshje për kalërim me kuaj (përveç kapeleve per kalerim); Artikuj të veshjes për 

përdorim teatrale; Veshje për peshkatarët; Rrobat e djemve; Veshje për te veshur në lojëra 

për mundje; Veshje të maternitetit; Pantallona te gjate; Pantallona të shkurtra; Kemishe per 

naten; Çorape të nates; Pantollona te trash për burra; Xhaketë sportive; Xhaket e shkurter; 

Qafore gëzofi [veshje qafe]; Gete; Çorape të trupit; Rroba te buta [nen-veshje]; Bluza te 

ngushta -Bolero; Lidhjet me fjongo; Xhaketa si te piloteve; Kapele me tufë; Pantallona të 

shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje e gjate; Sutjen; Veshje e mbrendshme femrash 

me dekolte; Xhaket me pulla; Pelerinë; Shtytësit e pedale; Mbulesa të makinave; Pantallona 

të mallrave; Komplete (veshje); Veshje klerikesh katolik (Chasubles); Bluze me dekolte; 

Veshje e gjate mëndafshi (veshje kineze); Veshje e gjate e bardh e klerikeve; Rrobat e 

korit; Veshjet e mbrëmjes; Pantallona nga material kadifeje; Mbulesa si veshje; Veshje për 
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meshkuj; Të brendshme femrash; Kapeleri për gra; Veshje e gjate; Veshje te brendshme e 

grave; Këpucë për gratë; Pantollona te trasha te burrave për ngritjen e peshave; Të 

brendshme femrash; Të brendshme femrash; Xhaketa te poshtëme; Veshje te poshtëme; 

Xhinse; Të brendshme femrash; Mantel; Xhaketa per hedhje kraheve; Kostum tre pjesesh 

[veshje]; Xhakete kampimi; Mbulesa dushi; Astar për këpucë; Copa për xhepa; Kostume 

një copësh; Kostume pambuku (trenerka); Kostum per loje një pjesë; Të brendshme të 

hedgshme; Veshjet për patinazh; Triko atletike; Triko leshi; Këpucë me një fije të thurur; 

Funde të shkurtra për kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Kapele 

magjistari; Kapele fedoras; Shtresë për taka; Fes; Veshjet ceremoniale të grave; Sutjen 

sportiv me mbrojtes nga lageshtia; Këmisha sportive me mbrojtes nga lagështia; Pantallona 

sportive me mbrojtes nga lagështia; Këmisha e peshkimit; Kapakë me strehë; Veshjet e 

peshkimit; Këpucë të sheshta; Cohë e butë; Xhaketa të frizereve; Qizme; Kostume 

fluturuese; Veshje formale të mbrëmjes; Veshje formale; Veshje e gjate mendafshi e figura 

[artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit; Kostume për kohë të lirë; Këmisha për raste; 

Pantallona të gjera; Veshje ditore; Pantollona te lehte; Kominoshe berberi; Rroba; Kostume 

futbolli riprodhues; Fanellë futbolli; Perparese futbolli; Mbështetësit e këmbëve, që nuk 

nxehen elektrikisht; Pallto gabardine [veshje]; Qizme gome; Qizme lekure mbrojtese nga te 

ftohtit; Mantelet e mëngjesit; Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të 

mbushura për përdorim atletik; Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik; 

Taka te ngjitura prej gome ose të materialeve plastike; Shtresa te ngjitura prej gome ose të 

materialeve plastike; Trikotazh [veshje]; Dorezat e qendisura; Xhaketa të thurura; Të 

brendshme të qendisura; Veshje me figura të lopëve; Veshje të endura; Këmisha të endura; 

Xhaket e leht me zingjir; Pajisjet që nuk rrëshqasin për këpucë; Këmisha polo; Pantallona 

të golfit; Pantallona të golfit, këmisha dhe funde të golfit; Kapela të golfit; Funde të golfit; 

Veshje një pjeseshe; Veshje për gjimnastikë; Çorape të këmbës; Kostume për Halloween; 

Shalla për grykë; Kollare; Shalle; Shamite e qafës; Ngrohësa dore; Doreza [veshje]; Doreza 

me mbathje; Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen 

gjatë përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të 

bëra nga lëkura, lëkura apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Kapela (kapelë); Mbulesa 

[mbeshtjelles koke]; Kapela te diplomimit; Veshje te gjata; Pantofla; Çorape; Këmisha 

Aloha; Këmisha kapele; Këmishë; Mëmishë pa mng; Këmishë për kostume; Këmisha me 

kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha te gjata; Këmishë nate; Kemisha te holla 

mendafshi [veshje e brendshme]; Këmishë-xhakete; Këmisha te gjata para; Kostume për 

meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje për meshkujt; Çorape të meshkujve; Të 

brendshme të meshkujve; Xhaketa te shkurta; Shtroje për këpucë; Veshjet e dasmës; 

Xhaketa të trasha; Puloverë me kapuq; Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për 

fëmijë; Pantallona për fëmijë; Pantallona infermierie; Pantollona te holle; Pantallona të 

dëborës; Kostume; Funde te gjera; Qorape te gjata; Aski; Aski (mbështjellës); Rripa 

pëlhurash për burra; Breza; Kapela; Korniza (Kapela -) [skelete]; Çorape të brendshme për 

këpucë; Xhaketa [veshje]; Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të leshta; 

Xhaketat e peshkatarëve; Xhaketa me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa te bores; 

Xhaketa kundër shiut; Xhaketa, mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra; Linjat 

e xhaketave; Pantallonat e gjuetisë; Xhaketa gjuetie; Xhaketa gjuetie; Këmisha gjuetie; 

Kimono; Xhinse denim [veshje]; Xhinse; Xhaketa xhinse; Bluza; pantallona për ngritjen e 

peshave; Kostume plastik me zingjire; Rroba për sport (rrobat); Kostume; Shtresa këpucësh 

te sipërme; Kepucë vrapimi; Pantolla të lehtë; Xhaketa të rënda; Xhaketa [veshje]; 
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Uniformat e Judos; Fustan i gjate dhe i gjere; Jelek grash [të brendshme]; Uniformat e 

arteve marciale; Uniformat sportive të kombinuara; Kapele të kafkës; Kapela me strehë; 

Kapuq [veshje]; Xhupat e maskuar; Uniforma karate; Shamitë nga lesh kashmiri; Veshjet 

Kendo; Veshje ngjyre kafe; Fustanellë; Kimono; Këpucë të foshnjave; Mantel; Përparëse; 

Xhybe; Veshjet e infermiereve; Veshje (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për 

veshje; Veshje te leshuara; Kapela të vogla; Veshje per ngritjen e peshave; Pantallona; 

Çorape të pantallonave; Ngrohësat e gjurit [veshje]; Mbeshtjellese të nyjeve; Kapele 

kuzhinierësh; Veshje të shkurtra [veshje]; Veshje të gatshme; Kapelë; Kapele sportive 

(përveç helmetave); Veshjet e fëmijëve; Shamitë të kokës; Veshja bazë e veshjeve 

tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave tradicionale koreane [Baeja]; Mbulesa 

koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta; Kemishe; Korsete; Kostumet; Kostume të 

shkurta; Kostume për përdorim në veshjen e fëmijëve; Kostume për përdorim në lojëra për 

femijet; Kollare të ndashme; Kollare për veshjet; Krevate; Askot; Astar i gjer për fustane; 

Shami e trashe; Gjerdan; Bluza me mëngë të shkurtra ose me mëngë të gjata; Këmisha me 

mëngë të shkurtra; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra; Pantollona te 

lehta; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra për kimono (haori); Kapuç [veshje]; 

Veshjet laboratorike; Pulover me mëngë të gjata; Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të 

gjata; Rrobat te fjetjes japoneze (nemaki); Kimonotë me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët 

e gjata; Përparese, jo te letre; Pantallona të gjera për gjueti; Kostum per vrapim; Kanatierë 

për vrapim; Kostume lëkure; Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantofla 

lëkure; Këpucë lëkure; Pantallona per raste; Xhaketa (pantallona); Të brendshme; Të 

brendshme të absorbimit të djersitjes; Veshje te brendshme për gratë; Këpucë kanavacë; 

Xhaketa dritë-reflektuese; Të brendshme femrash; Veshje sherbetoresh; Mbulesa e 

kostumeve për larje; Veshje të sipërme për vajzat; Veshje e gjate kishtare; Uniforma 

atletike; Manshetë; Xhaketë; Peliqe; Mbulesa pambuku; Mantelet nga material i xhinseve; 

Veshje për gratë; Xhaketa për meshkujt; Mantel; Maska të gjumit; Maska të syve; Kostume 

marinaresh; Korset; Rrobat e fondacionit; Minifunde; Kapele klerikesh te gjata [kapele]; 

Kapelet e modës; Këpucë te sheshta; Kostum noti; Rroba; Rrobat e femrave; Kostume për 

motor; Doreza motorike; Xhaketa për motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Kapele 

[mbeshtjelles koke]; Kaplea me maja; Veshjet e diellit [mbeshtjelles koke]; Veshje me lule 

te gjera; veshje nate; Kapele nate; Veshje nate; Ndërresë nate; Kostume kunder laageshtine; 

Veshje te brendshme te holla; Çorape; Veshje te brendshme te femrave; Veshje për jashtë; 

Këmisha; Shputa për kepuce prej palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; 

Pjeset e siperme te prej palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; Këmishat 

e sipërme; Veshje te siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha te 

sipërme; Shirita për vesh; Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa 

infermierie; Bluza te trasha; Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Kapela festash [veshje] 

Pelerina; Mbuloja [veshje]; Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e leshta; Copa leshi; Funda te 

shkurt; Xhaketa te shkurta; Pantollona te shkurta; Pantollona te pirateve; Perparese plastike; 

Pantallona; Këmisha me golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha me golf; Bluza me golf; 

Mantel per shi; Triko; Triko me golf te gjate; Triko me golf te simuluar; Triko ne form - V; 

Veshje per gjum [veshje]; Veshje per sport; Pizhame; Pizhama funde; Veshje të çiklistëve; 

Pantallona të shkurtra çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza atletike; Shamitë të kokës; 

Veshje kundër shiut; Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të papërshkueshme nga uji; 

Mushama; Xhaketa shiu; Doreza për  vozitje; Pantollona per stervitje; Xhaketa për vozitje; 

Kepucë për kalerim; Lidhese kepucesh; Funde; Bluza me golf: Rollka [veshje]; Këmisha 
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me golf; Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të shkurtra rugby; Veshje te siperme 

per rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup; Veshje te gjata te lidhura ne bel; 

Xhaketa prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi; Shall qafë [shall]; Tufat [veshje]; 

Shall [vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese koke; Shall dhe shall te gjere për 

femra; Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi); Kapela te thurura; Kapela e sheshta; 

Uniforma për refer; Kapele garnizoni; Kapelet e kapur (suge-gasa); Kostume gjumi si 

trikotazh; Ndërresë nate; Maska të gjumit; Veshje nate;  Papuçe grash;  Shall per qaf; Velo 

[veshje]; Shami koke; Kolalre; Kostume burrash per ngritje peshash; Këpucë; Kostume 

bore; Kostume bore; Pantallonat e dëborës; Kapuç i rrumbullaket; Këpucë; Këpucë atletike; 

Këpucë për kohën e lirë; Këpucë për volejboll më këmbë; Këpucë me grepa dhe lidhëse për 

mbërthim të shpejt; Këpuce me taka; Këpucë alpinizëm; Shputat e këpucëve për qëllime jo 

ortopedike; Këpucë; Thembra këpucësh; Mbuloja këpucësh, përveçse për qëllime 

mjekësore; Mbuloja këpucësh; Këpucë; Shalle për supe; Mbuloja për supe [veshje]; 

Uniformat e shkollës; Pantallona të gjera; Këmisha [veshje]; Përparëse letre; Shirit për 

shtatzani; Fustan për lindje; Çorape absorbuese djersitje; Pantallonat absorbuese të 

djersitjes; Rripa për djersë; Shirita djerse për dore; Shiritat e tenisit; Veshjet [veshje]; 

Mburoja te veshjes; Çorape anti-djerse; Shirita djerse për kokë; Uniformat për infermierët; 

Mbathje noti; Lidhjet e mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjen ngjitese; Veshje te frizereve; 

Xhaketa me zingjir (shell); Fustan i gjate; Këmisha me jakë; Këmisha dhe rripa; Këmsha te 

shkurta para; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra për djem 

[të brendshme]; Kostume bore; Kostume ski për konkurrencë; Doreza për ski; Pantallona 

për ski; Xhaketa për ski; Veshje për ski; Kapuçet e skive; Kapelet e skive; Pantallona të 

shkurtra rrëshqitëse; Pantallona të shkurtra;  Xherdan; Xhaketa për darkë; Kostume darke; 

Kostume për ski-bordin e dëborës; Dorashka për ski-bordin e debores; Këpucë për dëborë; 

Çorape te stilet japonez (tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Llastik për çorape; 

Bebidollka; Thembra këpucësh; Shtroja  këpucësh; Thembra për këpucë; Sandale te stilit 

japoneze (tabi); Syze; Kapelet e diellit; Veshje per te luajtur [veshje]; Veshje për aktrim; 

Kostume për palestër; Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit]; Veshje Sportive; 

Sutjen Sportivë; Këmisha per raste; Këmisha sportive me mëngë të shkurtra; Pantallona 

sportive; Xhaketa sportive; Kapele sportive dhe kapele; Kapele sportive; Çorape sportive; 

Veshje per gjimnastike; Jelek atletike; Xhaketa te holla; Xhaketa e thurur me tegela 

[veshje]; Jelek me tegela; Shirita dore; Shirita koke [veshje] Perparese  perlhure; Perparese 

perlhure per ushqim për të rritur; Kepune me taban; Shirita për shtrëngimi i gjerdanit për 

kimonos (datejime); Kominoshe për fënijë; Këmisha për foshnjat dhe fëmijët e vegjël; 

Rrobë plazhi; Kapele plazhi; Rrobat e plazhit; Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje]; 

Këmisha të thurura; Kapele të qendisura; Xhaketë e thurur; Sandale me një gisht; Llastik 

çorapesh; Çorape; Pantallonat absorbuese të djersitjes; Thembër këpuce për çizmt; Te 

brendshme për femra; Hullahofka; Veshje te ngushta për trupi [çorape]; Triko këmba; 

Çorape; Çorape të këmbëve; Kapuçë; Veshje për surfim; Të brendshme për burra [veshje te 

brendhsme]; Bluze; Funde e xhaka; Kostume; Këmisha djerse; Pantallona të shkurtra 

djerse; Kostumet e Taekwondos; Breza të gjate për trup; Veshje të siperme;Veshjet e 

vallezimit; Kostumet e valleve; Kepuce per vallzin ne Ballo; Pardesy; Dorashka për 

maskim; Këmisha për maskim; Pantallona për maskim; Xhaketa për maskim; Veshjet për 

maskim; Pantallona të ngushta; Veshje me vija; Këmisha te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza 

te tenisi; Funde te tenisit; Pantollona te shkurta te tenisit; Çorape te tenisit; Rripa pëlhure 

[veshje]; Veshje e gjate tradicionale muslimane (Thobes); Kostume teatrale; Çorape 
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termike; Veshjet termike; Veshje perandorake (Togas); Veshje te siperme [veshje]; 

Kostume folklorike; Veshje japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave; Rripa të përparëseje; 

Veshjet me printime (Pinafora); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për femra; Veshje për 

gjimnastikë; Triko te poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet; Xhaketa te holla me 

pulla; Pantallona të shkurtra gome; Veshje sportive komplet (Triathlon); Trikotazh [veshje]; 

Veshje sportive (Singlets); Kostume për mbrojtje nga lagështia; Bluza pa mëng; Shami 

[veshje]; Shami qafe me dekorime; Shamit të kokës; Tunikat; Çallmat; Veshje për 

gjimnastikë; Pantallona të shkurtra për palestër; Funde baleti nga tyli (Tutus); Veshje dy 

pjesesh; Xhaketa të jashtme koreane për tu veshur mbi veshje kryesore [Magoja]; 

Pantallona për pelena (veshje); Pallto; Pantallona me astar; Shalle të qafës; Gunë; Shall; 

Veshje të maternitetit; Veshje gjumi për nënën; Veshje të brendshme për shtatzani; 

Uniformat; Uniformat për përdorim komercial; Uniformat për infermierët; Uniforma për 

referet; Kostume të ngjitura; Veshje të brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të brendshme të 

absorbimit të djersitjes; Bluza deri në bel; Nën këmisha për kimono (juban); Nën këmisha 

për kimonos (koshimaki); Fundet [veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te shkurta; Rripa 

për nyje (obiage-shin); Triko te poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e jashte për 

mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje Volejboll; Veshje izoluese termike; Xhaketa të 

ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të papërshkueshëm nga uji; Kostume papërshkueshëm 

nga uji për motoçiklistët; Veshje te frizereve te papërshkueshme nga uji; Veshje te jashtëme 

i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit; Pantallona të papërshkueshëm nga uji; Xhaketa 

kundër shiut; Veshje lëkure [veshje]; Çizme për peshkm të papërshkueshëm nga uji; 

Kostum për skijim në ujë; Kepucë për uje; Rrobat e bardha për kuzhinier; Shtresa të bardha 

për përdorim në spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder djerse; Xhaketa lekure te 

kthyeshme, qe vishen në dy anë; Xhaketa shiu; Jelek lëkure; Veshje të papërshkueshem nga 

uji; Rroba per lundrim qe e mbrojnë lagështinë; Kambale, shirita për mbeshtetje dhe 

mbrojtje dhe këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa mbështjellës për kimono (datemaki); 

Mbështjellës plazhi; Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë një pjesëshe; Veshje kunder erës së 

fortë; Kostume kundër erës; Pantallona kundër erës; Bluza kundër erës; Jelek kunder erës; 

Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri; Xhaketa dimri; Çorape; Veshje të jashtme rezistente 

ndaj motit të lig; Çorape leshi; Pantallona për Yoga; Bluza për yoga; Kostume aktrimi 

(Zoot); Shtresa Zori për këpucë dhe çizme; Pullë përforcuese [pjesët e veshjeve]; Pjesë 

përforcuese për kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për mbathje [pjesët e 

veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të çorapeve [pjesët e 

veshjeve]; Pjeset përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të 

rrobave të veshjeve të mbendshme [pjesët e veshjeve]; Shtroja të ndermjetme; Kapele 

(xhazi).    

27   Qilima te vogel për banjë; Shtroje për banjo nga tekstili; Qilima dhe mbulesa për 

automjete; Mbuloja (për shkalle); Qilima për të dera; Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo 

të endura (mosen); Tapiceri; Pjesa për ngjitjen e qilimave; Pjeset e perfundshme te 

qilimave; Material qilimash; qilima, sixhade dhe qilima te vegjel (rrogoz); Pjese te 

qilimave; Pjeset për mbështetja primare e qilimave; Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima 

[tekstile]; Tapiceri muri sintetike; Tapiceri- mbulesa muri të letrës.    
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(111)  24457 

(151)  15/02/2019 

(181)  16/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/483 

(732)  KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d., 

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo 

mesto, SI 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ETOXIB 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  24516 

(151)  28/02/2019 

(181)  17/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/488 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, KS 

 
 

(540)  Birra Tirana 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   

 

 

 

(111)  24492 

(151)  26/02/2019 

(181)  17/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/489 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, KS 

 
 

(540)  Kuqalashe 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   
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(111)  24503 

(151)  28/02/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/491 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  Eftinija Impeks DOO imoprt-export 

Kacanicki pat No. 260 Skopje, MK 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; 

ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll 

joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba 

prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të 

papërfshira në klasa të tjera; minerale.   

7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor); 

vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh.   

8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë 

krahu brisqe rroje.   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.   

 

 

 

(111)  24514 

(151)  28/02/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/495 

(300)  1363159  24/10/2017  LU 

(732)  RAVAGO S.A.  76-78 rue de Merl  

L-2146 Luxembourg, LU 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 
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ndihmë për menaxhimin e biznesit; agjencitë komerciale të informacionit; ndihmë për 

menaxhimin e biznesit; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët; konsulencë për 

menaxhimin e biznesit; përpunimin administrativ të cmimeve të blerjes; analiza e çmimeve 

të kostos; shpërndarjen e reklamave; promovimi i shitjeve për të tjerët; paraqitja e mallrave 

në të gjitha mjetet e komunikimit për shitje me shumicë ose pakicë; rregullim vitrinash per 

dyqane; demonstrimi i mallrave; shpërndarja e mostrave; reklamimi i drejtpërdrejtë me ane 

te postës (traktet, prospektet, materialet e shtypura, mostrat); studimet e marketingut; 

faturimi; grumbullimi i të dhënave në një skedar master; renditja sistematike e të dhënave 

në një dosje qendrore; menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve; këshilla biznesi dhe 

informacion për konsumatorët; llogarimbajtje; dhënia me qira e kohës së reklamimit në të 

gjitha mjetet e komunikimit; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale të reklamimit: analiza e çmimeve të kostos; publikimi i 

teksteve publicitare; shërbime të shitjes me pakicë dhe asistencë marketingu me shumicë 

për materialet e papërpunuara plastike dhe aditivët për përdorim industrial dhe për plastike, 

bojë, paketim dhe industri kimike, pajisje laboratorike dhe industriale; shërbime me pakicë 

për kimikate për përdorim në bujqësi; shërbime me pakicë për kimikate për përdorim në 

pylltari; shërbime me pakicë për kimikate për përdorim në hortikulturë; shërbime me pakicë 

për kimikate për përdorim në industri; shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për 

përdorim në bujqësi; shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në pylltari; 

shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në hortikulturë; shërbime me 

shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në industri.   

39   Transportim; paketimin dhe magazinimin e mallrave; transportin dhe magazinimin e 

mallrave të plastikës; shërbimet e transportit detar; logjistikën e transportit; paketimin dhe 

ambalazhin e mallrave; informacion në lidhje me transportin, ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; trajtimi, ripaketimi, paletizimi i mallrave.   

 

 

(111)  24517 

(151)  28/02/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/496 

(300)  1363157  24/10/2017  LU 

(732)  RAVAGO S.A.  76-78 rue de Merl  

L-2146 Luxembourg, LU 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  RAVAGO S.A.  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

ndihmë për menaxhimin e biznesit; agjencitë komerciale të informacionit; ndihmë për 

menaxhimin e biznesit; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët; konsulencë për 

menaxhimin e biznesit; përpunimin administrativ të cmimeve të blerjes; analiza e çmimeve 

të kostos; shpërndarjen e reklamave; promovimi i shitjeve për të tjerët; paraqitja e mallrave 

në të gjitha mjetet e komunikimit për shitje me shumicë ose pakicë; rregullim vitrinash per 

dyqane; demonstrimi i mallrave; shpërndarja e mostrave; reklamimi i drejtpërdrejtë me ane 

te postës (traktet, prospektet, materialet e shtypura, mostrat); studimet e marketingut; 

faturimi; grumbullimi i të dhënave në një skedar master; renditja sistematike e të dhënave 
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në një dosje qendrore; menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve; këshilla biznesi dhe 

informacion për konsumatorët; llogarimbajtje; dhënia me qira e kohës së reklamimit në të 

gjitha mjetet e komunikimit; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale të reklamimit: analiza e çmimeve të kostos; publikimi i 

teksteve publicitare; shërbime të shitjes me pakicë dhe asistencë marketingu me shumicë 

për materialet e papërpunuara plastike dhe aditivët për përdorim industrial dhe për plastike, 

bojë, paketim dhe industri kimike, pajisje laboratorike dhe industriale; shërbime me pakicë 

për kimikate për përdorim në bujqësi; shërbime me pakicë për kimikate për përdorim në 

pylltari; shërbime me pakicë për kimikate për përdorim në hortikulturë; shërbime me pakicë 

për kimikate për përdorim në industri; shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për 

përdorim në bujqësi; shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në pylltari; 

shërbime me shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në hortikulturë; shërbime me 

shumicë në lidhje me kimikatet për përdorim në industri.   

39   Transportim; paketimin dhe magazinimin e mallrave; transportin dhe magazinimin e 

mallrave të plastikës; shërbimet e transportit detar; logjistikën e transportit; paketimin dhe 

ambalazhin e mallrave; informacion në lidhje me transportin, ruajtjen dhe paketimin e 

mallrave; trajtimi, ripaketimi, paletizimi i mallrave.   

 

 
 

(111)  24490 

(151)  26/02/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/501 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, KS 

 
 

(540)  ELBAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat;ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   

 

 

 

(111)  24491 

(151)  26/02/2019 

(181)  18/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/502 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, KS 

 
 

(540)  Stela 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat;ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   
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(111)  24442 

(151)  14/02/2019 

(181)  19/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/503 

(300)  30 2017 110 761.0  23/10/2017  DE 

(732)  ROTO FRANK AG Wilhelm-Frank-

Platz  1 70771 Leinfelden-Echterdingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  Roto NX 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Pajisje rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga metalet për dritare dhe dyert e dritareve;  

pjesë nga metalet te lidhëseve levizese dhe/ose te pjerrëta për dritare dhe dyert e dritareve, 

si p.sh. nyje, kënde qendrore, kushineta te pjerrëta, blloqe mbajtese, hapese nate, kanxha 

dhe pajisje tjera për bartjen e forces-fuqisë për hapjen dhe mbylljen e dritareve dhe dyert e 

dritareve, shufra lidhese, pjesë lidhese për shufra lidhese, qarqe këndore, krah të 

palevizshëm, gërsher, dyer levizese binarë të mbuluar duke përfshirë fytyra të pllakave, 

binarë udhëzues, mbajtëse-këmbë, ndarëse, nderpreres-ndales, shtepiza e dhembezoreve të 

freksionit - mekanike, rrotë me dhëmbëzor, dhëmbëza të dhëmbëzuara, bravë, kapak 

mbulues, mekanizim i bravave përfshirë shulin, këmbët e shulit, gjuha e shulit, gjiplera 

gjuajtëse përfshirë pllakat, mallrat e lartpërmendur duke përjashtuar drynat, cilindra të 

drynave, çelsa; shula të metalit të kthyeshme dhe/ose pajisje te pjerrëta për dritare dhe dyert 

e dritareve, domethënë, vida, bulona, kurthe, thumba, unaza te rrafshta, kunj; dorezat e 

dritareve prej metali, dorezat e dritareve të dyerve  prej metali.   

7   Disqet elekomotive dhe pajisje rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga metalet për dritare dhe 

dyert e dritareve.    

9   Aparatura elektrike dhe elektronike për kontroll dhe rregullim; rrathë elektrik dhe 

elektronik dhe elemente tjera elektrike dhe elektronike për ndertimin e teknologjisë; të 

gjitha mallrat e sipërpërmendur për pajisje rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga metalet për 

dritare dhe dyert e dritareve; aparatura dhe pajisje për kontroll dhe sinjalizuese elektrik, 

elektronik, optik dhe akustik për monitorimin e pajisjeve rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga 

metalet për dritare dhe dyert e dritareve; tregues elektrik, elektronik, optik dhe akustik për 

pajisjet  rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga metalet për dritare dhe dyert e dritareve.    

20   Pajisje rrotulluese dhe/ose te pjerrëta nga plastika për dritare dhe dyert e dritareve; 

pjesë nga metalet te lidhëseve levizese dhe/ose te pjerrëta për dritare dhe dyert e dritareve, 

si p.sh. nyje, kënde qendrore, kushineta te pjerrëta, blloqe mbajtese, hapese nate, kanxha 

dhe pajisje tjera për bartjen e forces-fuqisë për hapjen dhe mbylljen e dritareve dhe dyert e 

dritareve, shufra lidhese, pjesë lidhese për shufra lidhese, qarqe këndore, krah të 

palevizshëm, gërsher, dyer levizese binarë të mbuluar duke përfshirë fytyra të pllakave, 

binarë udhëzues, mbajtëse-këmbë, ndarëse, nderpreres-ndales, shtepiza e dhembezoreve të 

freksionit - mekanike, rrotë me dhëmbëzor, dhëmbëza të dhëmbëzuara, bravë, kapak 

mbulues, mekanizim i bravave përfshirë shulin, këmbët e shulit, gjuha e shulit, gjiplera 

gjuajtëse përfshirë pllakat, mallrat e lartpërmendur duke përjashtuar drynat, cilindra të 

drynave, çelsa; shula të plastikes të kthyeshme dhe/ose pajisje te pjerrëta për dritare dhe 

dyert e dritareve, domethënë, vida, bulona, kurthe, thumba, unaza te rrafshta, kunj; dorezat 
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e dritareve jo nga metali, dorezat e dritareve te dyerve  jo nga metali.   

 

 

 

(111)  24414 

(151)  11/02/2019 

(181)  19/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/504 

(591)  E  kaltër e errët, e kaltër e hapur, e 

bardhë dhe e zezë 

(732)  Winterhalter Gastronom GmbH 

Winterhalterstrasse 2-12 88074 

Meckenbeuren, DE 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjentet, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe shkëlqim; sapun, preparate 

zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi.    

7   Makinat e larjes, përfshirë makinën larëse të enëve; pajisje pastruese me sodë kaustike 

(hidroksid te kaliumit) si një pjesë e makinës larëse të enëve.    

9   Njësitë e matjes, duke përfshirë njësitë e matjes së lëngët dhe njësitë e matejs me pluhur, 

instrumentet matëse për temperaturën, lagështinë, përmbajtjen e shkumës, papastërtitë dhe 

detergjentin në ujin e larjes.   

11   Pajisje për pastrimin e ujit, përkatësisht zbutësit e ujit; aparatet dhe instrumentet          e 

demineralizimit si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre, aparatet dhe instrumentet për 

pastrimin e ujit (reverse osmosis) si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre.     

 

 

(111)  24415 

(151)  11/02/2019 

(181)  19/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/505 

(732)  Winterhalter Gastronom GmbH 

Winterhalterstrasse 2-12 88074 

Meckenbeuren, DE 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  WINTERHALTER        

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjentet, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe shkëlqim; sapun, preparate 

zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi.    

7   Makinat e larjes, përfshirë makinën larëse të enëve; pajisje pastruese me sodë kaustike 

(hidroksid te kaliumit) si një pjesë e makinës larëse të enëve.    

9   Njësitë e matjes, duke përfshirë njësitë e matjes së lëngët dhe njësitë e matejs me pluhur, 
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instrumentet matëse për temperaturën, lagështinë, përmbajtjen e shkumës, papastërtitë dhe 

detergjentin në ujin e larjes.   

11   Pajisje për pastrimin e ujit, përkatësisht zbutësit e ujit;aparatet dhe instrumentet          e 

demineralizimit si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre, aparatet dhe instrumentet për 

pastrimin e ujit (reverse osmosis) si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre.   

 

 

(111)  24433 

(151)  12/02/2019 

(181)  19/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/506 

(591)  Ngjyre hiri, portokalli dhe e bardhë 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparaturat e ngrohjes; aparaturat e ngrohjes për të gjeneruar sprej (zakonisht me 

anë të një gazi shtytës); aparatura për ngrohjen e substancave në form të lëngjeve; 

aparaturat për të gjeneruar avull.    

 

 

 

(111)  24428 

(151)  12/02/2019 

(181)  19/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/507 

(732)  BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet 

Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra 

e zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, përzierje të birrës së ndryshme dhe të errët; birra jo 
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alkolike; birrat me pak kalori dhe birrat me pak alkol; pije nga ekstraktet e hops (humulus 

lupulus); përzierje e birrës me lëngje të frutave; ekstraktet e frutave dhe /ose pijet me aromë 

futesh; shandy (përzirja e birrës dhe limonadës); përzirja e birrës dhe pijeve jo-alkolike; uji 

mineral; uji i pijes; ujërat e tavolinës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid karboni; 

limonada; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve të 

frutave; pijet jo alkolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkolike, me shije të birrës; pijet jo alkoolike me shije të ananasit; pijet jo 

alkoolike me shije të limonit; shurupet dhe preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produktet të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e pemëve; pijet jo alkoolike te pemëve ose pijet me pemë; pijet 

jo alkoolike të fermentuara.    

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave; ujit mineral dhe të gazuar të pijeve dhe pijeve 

të tjera jo alkoolike, pijeve të frutave, dhe lëngjeve të frutave, shurupe dhe preparatet e tjera 

për përgatitjen e pijeve, ujit për pije, ujit me aditiv (pijet jo alkoolike); reklamim; 

marketingu publiciteti i biznesit; administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e 

sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitjet me ankand; reklamimet me poste të drejtpërdrejtë; 

publikimi i teksteve publikuese; qiradhënie e hapësirat të shpallura; reklamimet online në 

rrjetet kompjuterike; demonstrimi i produkteve; programimi i materialeve të reklamuar; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjentet e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit reklamimet ne radio; reklamimet ne televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i tekstit, formulimeve, dhe mediat audio dhe video 

regjistrimeve për qëllime komerciale dhe jo komercial; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi 

i konsultave biznesore, shitje bëmirsie, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale 

dhe reklamimi.    

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) i pijeve, në veçanti i birrës, përzierje te 

birrës, birrave të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, uji të tavolinës, 

ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhimet udhëtimet; transportimi me autobus; transportimi me automjete; 

shpërndarja e mallrave, shpërndarja e mallrave të porositur me postë;shpërndarja e 

porosive; informacione magazinim, informacione transporti; kontejner për qiradhënie dhe 

magazinim; qiradhënien e kamionëve, qiradhënien e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; magazinimi; shërbime te 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.   

 

 

 

(111)  23976 

(151)  06/12/2018 

(181)  20/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/513 

(591)  E kuqe,e hirt, e bardh 

(732)  Liridon Beqiri  Doni SH.P.K. Parku i 

Biznesit -Mitrovicë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 20   20. Orendi, pasqyra, korniza fotografish;artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) 

prej druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, 

qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të 

materialeve plastike dhe të gjitha ato që i përfshin klasa 20   

37   37. Konstruksione ndërtimi;riparime;shërbime instalimi dhe të gjitha ato që i përfshin 

klasa 20    

 

 

 

(111)  24453 

(151)  15/02/2019 

(181)  20/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/514 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija  ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  CRYPINEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  24454 

(151)  15/02/2019 

(181)  20/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/515 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

(540)   CRICEA 
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20/8, Prishtinë  

 
 

(511) 5   Kontraceptivë hormonalë.   

 

 

 

(111)  24486 

(151)  26/02/2019 

(181)  23/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/517 

(591)  Terkiz / Bruzt 

(732)  MASTERS  L.L.C. St. Agim 

Ramadani A1, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollata dhe produkte që përmbajnë çokollatë, produkte të ëmbla.   

 

 

 

(111)  24391 

(151)  06/02/2019 

(181)  24/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/520 

(732)  “INFINIT” Sh.p.k Rr. Tirana pn 

20000, Prizren, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujera te gazuar; pije aloe vera, Joalkolike; Aperitive, Joalkolike; birre; birre me 

baze kokteji wort (fara per bërje birre) birrë; musht. Joalkolike: kokteje jo alkolike .esenca 

per berjen pijeve; Ektrakt nga kulpra per berjen e birres; lengje frutash; nektar frutash: 

joalkolike: birre xhenxhefili; musht rrushi. I pafermantuar: pije izotonike; kvas (pije 

alkolike) ; lemonadë, uje litrumi; birre malti; wort malti (fara),qumesht bajamesh (pije): uje 

mineral (pije) musht:: pije alkolike: pike jo alkolike te amortizuara me kafe:pije joalkolike 
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te amotizuara me caj: ektrakte frutash jo alkolike: pije nga lengje frutash joalkolike, pijene 

baze mjalti joalkolike: amotizues portakalli dhe bajamesh per pije: pastille (tableta) per 

shkumzim te pijeve: qumesht kikiriku (pije joalkolike); pluhur per shkumzim te pijeve, 

preparat per berjen e ujit te gazuar: preparate per berjen e pijeve: preparate per berjen e 

likereve: preparte per berjen e ujit mineral: pije te pasuruara me proteina per spotiste: pije 

me baze orizi, te ndryshme nga zevendesuesit e qumeshtit, sarsapalia (pije joalkolike): uje 

mineral: sherbete (pije): smuthi (pije); uje sode; pije me baze soje, te ndryshme nga 

zevendesuesit e qumeshtit: shurup per pije: shurup per lemonade, uje tavoline; langje 

domatesh (pije); lengje perimesh (pije); ujëra (pije); pije hire.   

35   Shërbime te shitjes me shumice dhe pakice (markete, supermarket, hipermarkete, 

qendra tregtare) te ujerave te gazuar: pijeve aloa vera, joalkolike: aperitiveve, joalkolike: 

birres me baze kokteji: wort (farave per berje birre) birre: mushtit, joalkolik: koktejve, 

joalkolike: esencave per berjen ebirres: e kstrakteve nga kulpra per berjen e birres: lengjeve 

te frutave: nektareve te frutave, joalkolike; birres nga xhenxhefil: mushtit te rrushit, te 

pafermentuar, pijeve izotonike: kvasit (pije joalkolike): limonadave: ujit te litiumi: birres se 

maltit: wort malti (fara); qumeshtit te bajameve pije ujerave minerale (pije): mushtitpije 

joalkolike: pijeve joalkolike te aromatizuara me kafe: pijeve joalkolike te aromatizuara me 

caj:ekstraktave te frutave joalkolike: poijeve nga lengje frutash joalkolike: pijeve me baze 

mjalti joalkolike:aromatizuesve mga portokalli dhe bajmet per pije: pastileve (tableta) per 

shkumezim te pijeve: qumshtit nga kikiriku (pije joalkolike); pluhurit per shkumezim  te 

pijeve; preperative per berjen e ujerave te gazuara, preparative per berjen e pijeve; 

preparative per berjen e likereve; preparative per berjen e ujit mineral,pije te pasuruara me 

proteina per sportiste, pije me baze orizi, te ndryshme nga zevendesuesit e qumshtit 

sarsapalise (pije joalkoli); ujerave mineral: sherbeteve (pije): ujerave e sode: pijeve me baze 

soje, te ndryshme nga zevendesuesit e qumshtit: shurupit per pije: shurupit per lemonade: 

ujerave per tavoline lengjeve nga domatet (pije); lengjeve nga perimet (pije: ujerave (pije ); 

pijeve nga hira   

 

 

 

(111)  24497 

(151)  26/02/2019 

(181)  25/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/522 

(591)  E zezë    

(732)  FANSKI GROUP INC. Mechanical & 

Electrical Industrial Zone, Zhugang Town, 

Yuhuan County, Taizhou City, Zhejiang 

Province, CN 

(740)  Arben Avdiu, "Ana" SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)  FANSKI 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Diza prej metali; materiali ndërtimor prej metali; kryqëzime për gypa te metalit; 

valvola prej metali, përveç pjesëve të makinave; sistemet e gypave prej metali; kornizat e 

dritareve prej metali; hekurishte; gypa te ujit prej metali; pajisje prej metali për mobilije; 

unaza bakri.    
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(111)  24488 

(151)  26/02/2019 

(181)  25/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/523 

(526)  TRENDY, HOME 

(732)  TRENDY HOME SH.P.K. Lubizhdë, 

Prizren, KS 

 
 

(540)  TRENDY  HOME 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, 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   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës.   

42   Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve.   

 

 

(111)  24489 

(151)  26/02/2019 

(181)  25/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/524 

(591)  Ngjyrë e zezë dhe portokalli 

(732)  TRENDY HOME SH.P.K. Lubizhdë, 

Prizren, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobiliet, pasqyrat, kornizat e fotografive; pjesët sektoriale të mobilieve, 

furrënelat; njësitë e ekranit të kuzhinës; njësitë e kuzhinës (mobilieve); mallrat e punuara 

nga druri apo plastika dhe që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; mobiliet prej druri, 

përfshirë pajisjet për kuzhina; karriget; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasa tjera); 

mallrat (që nuk përfshihen në klasa tjera) prej druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të 
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shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e mobilieve, kuzhinave, elementet e kuzhinës, pajisje 

kuzhine, karriga; shitja me shumicë dhe pakicë e aparateve elektrike, furrat, enëlarëset, 

pajisje elektrike për amvisëri, kontejnerët (enët e kuzhinës), artikujt prej qelqi; reklamimi; 

reklamimi dhe promovimi i shitjes; konsulentë në biznes profesional; ndërmjetësimi në 

biznes dhe përfaqësimi i të tjerëve dhe komunikimi i informacionit të biznesit; hulumtimi i 

tregut dhe studime të tregut, marketingu i mallrave; menaxhimi i biznesit; administrimi i 

biznesit; funksione e zyrës.   

42   Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve.   

 

 

 

(111)  24502 

(151)  27/02/2019 

(181)  27/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/531 

(732)  Trokadero Internacional DOOEL 

TETOVO Str. 160 No. 31 - Tetovo, MK 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TROKADERO 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 

artikuj shkrimi; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça 

bojërash; makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  24479 

(151)  22/02/2019 

(181)  27/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/535 

(591)  E zezë, e kuqe, hiri, e bardhë 

(300)   3020171109761  27/10/2017  DE 

(732)   SWISS KRONO Tec GmbH 

(540)  
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Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 
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nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si        mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 
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organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport     

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum           

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 
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dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive;kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

618 

 

magazinim ose transport;kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve;Guaska;argjile e bardhe;amber i verdhë;orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe 

melamine;orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët 

e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera;sportelet e punës [orendi];rafte druri 

[orendi];shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë;plastika të stampuara për orendi;mbrojtës i qosheve të plastikës;prerje prej plastike për 

orendi;materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi 

përkatëse;arka dhe paleta, jo metalike;panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të 

përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara 

organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose 

përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose 

pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;kontejnerë, jo prej metali, për magazinim    

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum     

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 
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dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive;kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 
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magazinim ose transport;kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve;Guaska;argjile e bardhe;amber i verdhë;orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe 

melamine;orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët 

e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera;sportelet e punës [orendi];rafte druri 

[orendi];shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë;plastika të stampuara për orendi;mbrojtës i qosheve të plastikës;prerje prej plastike për 

orendi;materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi 

përkatëse;arka dhe paleta, jo metalike;panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të 

përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara 

organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose 

përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose 

pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë;kontejnerë, jo prej metali, për magazinim 

dhe transport   

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum           

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 
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që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si        mbulesa 
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dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 

organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport    

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum           

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(111)  24409 

(151)  08/02/2019 

(181)  27/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/539 

(591)  E kuqe, hiri, e bardhë 

(732)  SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 
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materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 
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dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si        mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 

organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport    

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum        

35   Reklamim;Menaxhim i biznesit;administrim i biznesit;funksione të zyrës;marrjen e 

mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;shërbime me 

pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e dyshemesë, 

mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë dhe mallrat 
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për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.   

 

 

 

(111)  24411 

(151)  08/02/2019 

(181)  27/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/540 

(300)  3020171109923  27/10/2017  DE 

(732)  SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 
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materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 
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dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si        mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 

organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport    

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum   

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 
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dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 
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melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 
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të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];  

dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një 

sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar 

në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose 

plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera 

biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e 

sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës 

[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  

biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë 

biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për 

bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve 

ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; 

prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në 

orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e 

orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e 

papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, 

duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për 

magazinim dhe transport     

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum     

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 
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shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 
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mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 
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biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 

organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport      

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum          
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35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 
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mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 
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biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];  

dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një 

sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar 

në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose 

plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera 

biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e 

sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës 

[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  

biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë 

biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për 

bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve 

ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; 

prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në 

orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e 

orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e 

papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, 

duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për 

magazinim dhe transport      

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 
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qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum          

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 

   

 

 

(111)  24408 

(151)  08/02/2019 

(181)  27/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/544 

(300)  3020171109915  27/10/2017  DE 

(732)  SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KRONOTEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 
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formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 
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përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 

organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport    

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 
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qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum         

   

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 
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të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 
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transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 

organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport  

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  
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materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum        

35   Reklamim;Menaxhim i biznesit;administrim i biznesit;funksione të zyrës;marrjen e 

mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;shërbime me 

pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e dyshemesë, 

mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë dhe mallrat 

për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.   
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike);tuba të ngurta jo metalike për ndërtim;Asfalt, 

katran dhe bitumen;ndërtesa të transportueshme jo metalike;monumente, që nuk janë nga 

metali;Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të 

parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje 

ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë 

për biçikleta ose streha;materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë;materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë;materiale të bazuara në dru;dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk janë 

nga metali, për ndërtim;dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose materiale 

të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të ciflosur, pjesë 

të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo metalike, për 

ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse;dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara në 

dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse;materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse;dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 
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mesme prej bambusë, për ndërtim;ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues të 

zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim;dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare;dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për 

ndërtim;materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim;mbulesa 

dyshemeje, që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe 

materialet e bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike;dysheme 

prej druri, dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, 

dysheme me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara 

në dru;letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me 

rrëshirë artificiale për laminate;laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim;laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali;panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim;dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar;tra për 

ngjitje;dru trapar;shtresa drurësh;copë çarafësh;dyer prej druri;ornamente druri;shtresë 

druri;dru i lustruar, dërrase tarrace;pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali;mbulesa për 

ndërtim;dru;pllaka druri për ndërtim;dru i sharruar;kompensatë;dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak;mallrat e sipërpërmendura për ndërtim;dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim;mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose 

plastika;mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë;mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 
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janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues;ndërtime të 

transportueshme;mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë;panele laminati [mbulesa të dyshemeve];laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si  mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 

organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport      

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 
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biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum           

35   Reklamim;Menaxhim i biznesit;administrim i biznesit;funksione të zyrës;marrjen e 

mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta;shërbime me 

pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e dyshemesë, 

mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë dhe mallrat 

për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.   
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 
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mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 
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janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje  

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];  

dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një 

sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar 

në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose 

plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera 

biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e 

sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës 

[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  

biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë 

biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për 

bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve 

ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; 

prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në 

orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e 

orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e 

papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, 

duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për 

magazinim dhe transport      

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 
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ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum     

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 

në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 
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gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 

përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 
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rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive];  

dërrasat dhe pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një 

sipërfaqe melamine; orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar 

në to, lëndët e para organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose 

plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera 

biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e 

sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës 

[orendi]; rafte druri [orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  

biomaterialit,duke përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë 

biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për 

bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve 

ose mbushësve të tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; 

prerje prej plastike për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në 

orendi përkatëse; arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e 

orendive të përbërë prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e 

papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, 

duke përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për 

magazinim dhe transport      

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

655 

 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum   

 35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm. 
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(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike);tuba të ngurta jo metalike për ndërtim;Asfalt, 

katran dhe bitumen;ndërtesa të transportueshme jo metalike;monumente, që nuk janë nga 

metali;Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për shtëpi të 

parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht pajisje 

ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, magazinë 

për biçikleta ose streha;materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë;materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë;materiale të bazuara në dru;dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk janë 

nga metali, për ndërtim;dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose materiale 

të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të ciflosur, pjesë 

të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo metalike, për 

ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse;dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara në 

dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse;materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 
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në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse;dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim;ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues të 

zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim;dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim;dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare;dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për 

ndërtim;materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim;mbulesa 

dyshemeje, që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe 

materialet e bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike;dysheme 

prej druri, dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, 

dysheme me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara 

në dru;letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me 

rrëshirë artificiale për laminate;laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim;laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali;panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim;dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar;tra për 

ngjitje;dru trapar;shtresa drurësh;copë çarafësh;dyer prej druri;ornamente druri;shtresë 

druri;dru i lustruar, dërrase tarrace;pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali;mbulesa për 

ndërtim;dru;pllaka druri për ndërtim;dru i sharruar;kompensatë;dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak;mallrat e sipërpërmendura për ndërtim;dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim;mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose 

plastika;mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë;mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 
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përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues;ndërtime të 

transportueshme;mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë;panele laminati [mbulesa të dyshemeve];laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 

organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport 

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

658 

 

materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum           

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.   

 

 
 

(111)  24405 

(151)  08/02/2019 

(181)  27/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/550 

(300)  3020171109842  27/10/2017  DE 

(732)  SWISS KRONO Tec GmbH 

Friedrichstrasse 94, 10117 Berlin, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tuba të ngurta jo metalike për ndërtim; 

Asfalt, katran dhe bitumen; ndërtesa të transportueshme jo metalike; monumente, që nuk 

janë nga metali; Mallra për ndërtime strukturale me trarë, gjegjësisht pajisje ndërtimi për 

shtëpi të parafabrikuara ose pjesë jo metalike për shtëpi të parafabrikuara, Veçanërisht 

pajisje ndërtimi për shtëpi të parafabrikuara për ndërtimin e bodrumeve të brendshme, 

magazinë për biçikleta ose streha; materiale ndërtimore (jo metalike), veçanërisht materiale 

ndërtimore që përmbajnë biomaterial, duke përfshirë, por që nuk janë të limituara me, 

materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë druri, fibra të drurit, bari ose 

biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose që përfshijnë plastikë, por që nuk 

limitohen me to, bioplastika ose materiale të kombinuara plastikë-biomaterial ose material i 

përzier biomateriale-plastikë; materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të materialit 

ose mbushës tjerë; materiale të bazuara në dru; dërrasa dhe mbushje të formuara, që nuk 

janë nga metali, për ndërtim; dërrasa dhe mbushje të formuara nga druri, copa druri ose 

materiale të bazuara në dru, veçanërisht dërrasat dhe mbushjet e formuara prej drurit të 

ciflosur, pjesë të drurit ose material të fortë fibrash, ose nga plastika dhe materiale tjera jo 

metalike, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura gjithashtu me dru – shtresa të lustruara 

mbrojtëse; dërrasa dhe mbushje të formuara nga përzierja e drurit, materialeve të bazuara 

në dru, sidomos dru i ciflosur, copa druri, materiale të forta fibrash, si edhe plastikë, ose 

materiale tjera jo metalike ose si materiale të përbëra, të krijuara prej materialeve të 

sipërpërmendura, për ndërtim – materialet e sipërpërmendura gjithashtu me shtresa të 

lustruara mbrojtëse; materiale të përbëra prej druri-plastike, përzierje të materialit dru-

plastikë, material i bazuar në dru-materiale të përbëra prej plastike dhe materiale të bazuara 
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në dru – përzierje të materialeve të plastikës, për ndërtim – mallrat e sipërpërmendura 

gjithashtu me dru – shtresa të lustruara mbrojtëse; dërrasa hibride, veçanërisht me shtresë të 

mesme prej bambusë, për ndërtim; ashkla, ashkla të lustruara, ashkla të petëzuara, frenues 

të zjarrit, rezistues ndaj zjarrit ose panele të ripërpunuara prej ashklave dhe mbushje të 

formuara - materialet e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; dërrasa prej fibrave dhe 

mbushje të formuara të përbëra prej fibrave për ndërtim; dërrasa druri prej fibrave, dërrasa 

të lustruara prej fibrave, dërrasa të petëzuara prej fibrave, dërrasa prej fibrave të mbështjella 

me rrëshirë melanine – me dendësi mesatare; dërrasa prej fibrave të mbështjella me rrëshirë 

melanine – me dendësi të lartë - mallrat e sipërpërmendura veçanërisht për ndërtim; 

materiale konstruksioni prej drurit – fibrave të polimerit për ndërtim; mbulesa dyshemeje, 

që nuk janë prej metali, veçanërisht prej biomaterialeve, siç janë druri dhe materialet e 

bazuara në dru, ose prej plastikës dhe materialeve tjera jo metalike; dysheme prej druri, 

dysheme me parket dhe pllaka parketi, dyshime me parket të prodhuar nga tapa, dysheme 

me parket prej druri, veçanërisht me shtresë të mesme prej materialeve të bazuara në dru; 

letër dhe mbushje e formuar për ndërtim, gjegjësisht me letër të plotësuar me rrëshirë 

artificiale për laminate; laminate (jo metalike), veçanërisht ato që përbëhen prej 

biomaterialeve, siç janë druri ose materialet e bazuara në dru, ose plastika ose materiale 

tjera jo metalike, veçanërisht për ndërtim; laminate me presion të lartë dhe laminate të 

mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme, që nuk janë nga metali; panele, që 

nuk janë nga metali, veçanërisht panele laminati, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial, 

siç janë druri dhe materialet e bazuara në dru, ose plastika dhe materiale tjera jo metalike, 

për ndërtim; dru, gjithashtu trarë të përpunuar, dru model, dru, gjysmë i përpunuar; tra për 

ngjitje; dru trapar; shtresa drurësh; copë çarafësh; dyer prej druri; ornamente druri; shtresë 

druri; dru i lustruar, dërrase tarrace; pllaka dyshemeje, që nuk janë prej metali; mbulesa për 

ndërtim; dru; pllaka druri për ndërtim; dru i sharruar; kompensatë; dru i ngjitur i petëzuar, 

veçanërisht me sipërfaqe të lyer me llak; mallrat e sipërpërmendura për ndërtim; dyer, 

veçanërisht dyer rrëshqitëse, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato që përmbajnë 

biomaterial, siç janë druri ose materiale të bazuara në dru, ose plastika zdrukth (që nuk 

është prej metali), veçanërisht zorrë betoni, për ndërtim dhe zhveshje, që nuk janë prej 

metali, veçanërisht për ndërtim; mbulesa radiatori, që nuk janë prej metali, veçanërisht ato 

që përmbajnë biomaterial, siç është druri dhe materiale të bazuara në dru, ose plastika; 

mbulesa dyshemeje dhe shtresë tarrace, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, 

laminate, panele dhe shtresa për mure, tavane dhe fasada të bëra prej materialeve jo 

metalike, veçanërisht për ndërtim, dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomateriale, duke 

përfshirë, por jo edhe të limituara në të, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, 

siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterial-plastikë ose materiale të përziera biomaterial-plastikë; mbulesa 

dyshimesh dhe dekorime tarracash, laminate dyshemeje dhe panele dyshemeje, laminate, 

panele dhe mbulim të mureve, tavaneve dhe fasada të bëra prej materialeve jo metalike, 

veçanërisht për ndërtim dhe veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke përfshirë, por 

që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë biologjike, siç janë 

fruri, fibra druri, bar ose plastika duke përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, 

bioplastika ose biomateriale, veçanërisht materiale të bazuara në dru, ose materiale të 

përbëra prej biomaterialeve-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë 

– materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose të mbushësve tjerë 
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përderisa mallrat e sipërpërmendura kanë sipërfaqe dekorative dhe/ose sipërfaqe janë 

rezistuese ndaj gërryerjes dhe ose që kanë mundësi të papërshkueshmërisë së zërit dhe/ose 

janë ndaluese të zjarrit, rezistuese ndaj zjarrit, ose zjarrdurues; ndërtime të 

transportueshme; mbulesa dyshemeje, veçanërisht ato që përmbajnë biomaterial duke 

përfshirë, por që nuk janë të limituara në to, materiale të ngurta organike me origjinë 

biologjike, siç janë druri, fibra druri, bar, ose duke përfshirë plastikat, por jo të limituara me 

to, bioplastika ose materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtesë të mineralit ose 

të mbushësve tjerë; panele laminati [mbulesa të dyshemeve]; laminate me presion të lartë 

dhe laminate të mbushura drejtpërdrejt ose në mënyrë të vazhdueshme si mbulesa 

dyshemeje   

20   Orendi, pasqyrë, korniza të fotografive; kontejnerë, që nuk janë prej metali, për 

magazinim ose transport; kocka të papërdorura ose gjysmë të përdorura, bri, lapa balenash 

ose nëna e margaritarëve; Guaska; argjile e bardhe; amber i verdhë; orendi, duke përfshirë 

mallra për orendi dekorative dhe dekorim të brendshëm, gjegjësisht të mbuluara dhe lyera 

me llak, dhe ashkla të shtypura, dërrasa MDF, dërrasa LDF, dërrasa HDF dhe CDF dërrasa 

si pjesë orendive, raftet [pjesë e orendive], tavolinë pune [pjesë e orendive]; dërrasat dhe 

pjesët e formuara të orendive - mallrat e sipërpërmendura edhe me një sipërfaqe melamine; 

orendi, të përbëra prej biomateriale duke përfshirë, por pa u limituar në to, lëndët e para 

organike të prejardhjes biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bar ose plastika, duke 

përfshirë, por pa u limituar në bioplastikë ose materiale të përziera biomateriale-plastikë 

ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – plastikë – materialet e sipërpërmendura me 

ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjera; sportelet e punës [orendi]; rafte druri 

[orendi]; shiritat dekorativë [pjesë e orendive] që përbëhen prej  biomaterialit,duke 

përfshirë, por pa u limituar vetëm në, lëndët e para organike me origjinë biologjike, të tilla 

si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar për bioplastikë ose 

materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e biomaterialeve – 

plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të 

tjerë; plastika të stampuara për orendi; mbrojtës i qosheve të plastikës; prerje prej plastike 

për orendi; materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e materialeve e 

biomaterialeve – plastikë shirita dekorativë prej plastike për përdorim në orendi përkatëse; 

arka dhe paleta, jo metalike; panelet e orendive, gjithashtu panelet e orendive të përbërë 

prej biomaterialeve duke përfshirë, por pa u limituar, materialet e papërpunuara organike 

me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari ose plastika, duke përfshirë, por pa u 

limituar në bioplastikë materiale të përziera biomateriale-plastikë ose përzierje e 

materialeve e biomaterialeve – plastikë - materialet e sipërpërmendura me ose pa shtimin e 

mineraleve ose mbushësve të tjerë; kontejnerë, jo prej metali, për magazinim dhe transport  

27   Tepihë, qilima, mushama dhe hasra, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; perde të murit [jo-tekstile]; mbulesa e dyshemesë; mbulesat e murit 

dhe tavanit për aplikime të brendshme dhe të jashtme, në masën e përfshirë në klasën 27; 

mbulesa dyshemeje dhe mbulesa artificiale; mbulesa dyshemeje prej plastike, sidomos 

mbulesa prej dyshemeje prej vinili; mbulesa dyshemeje të bëra prej materialeve të përbëra 

prej druri ose plastike ose materialeve të përbërë material-material plastik të bazuar në dru; 

pllaka dyshemeje prej plastike, sidomos klorid polivinil; perdet e murit [jo-tekstile]; letër 

muri prej vinili, mbulesa muri, gjithashtu mbulesa muri vinili; pllakat e qilimit për 

mbulimin e kontejnerëve të biomaterialeve, duke përfshirë, por pa u limituar në to, 
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materialet e papërpunuara organike me origjinë biologjike, të tilla si druri, fibra druri, bari 

ose plastika, duke përfshirë, por pa u limituar në të, bioplastikë ose materiale përbërëse 

biomateriale-plastike ose materialet e përziera biomateriale-plastike –  

materialet e  sipërpërmendura me ose pa shtimin e mineraleve ose mbushësve të tjerë; 

qilima; mbulesa dere; qilimq; linoleum    

35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

marrjen e mostrave të produkteve me qëllim të prezantimit dhe shitjes tek palët e treta; 

shërbime me pakicë dhe me shumicë në lidhje me materialet e ndërtimit, mbulesat e 

dyshemesë, mbulesat e murit, mbulesat e tavanit, veshjet e fasadave dhe tarracave, orenditë 

dhe mallrat për dekorim të brendshëm dhe të jashtëm.   

 

 

 

(111)  24451 

(151)  15/02/2019 

(181)  30/04/2028 

(210)  KS/M/ 2018/553 

(732)  Industria de Diseño Textil, S.A. 

(Inditex, S.A.) Avenida de la Diputación 

Edificio Inditex Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  PACIFIC REPUBLIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë jo të mjekësisë dhe përgatitjet për higjienë; pastat e dhëmbëve jo-

mjekësore; parfume, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për 

përdorim në lavanderi; pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun jo mjekësor; 

kozmetike jo mjekësore; kremra për flokë jo mjekësore; ngjyrë këpucësh, krem dhe dyll; 

dyll për rrobaqepësi dylli i këpucëve; dylli për lëkurë; dylli (depilator); dylli për lavanderi; 

dylli per dysheme me parket; shampon; kuti kozmetike; preparate depiluese; përgatitjet për 

heqjen e kozmetikes; deodorantët për njerëz dhe kafshë; buzekuq; lapsa për përdorime 

kozmetike; llak i flokëve; Pastrues thonjsh; përgatitjet për pastrimin e llakëve; faculeta te 

mbushura me kremra kozmetike; pëlhurat e mbushura me detergjent për pastrim; krema per 

perdorim pas rrojes; kremra për qëllime kozmetike; përgatitjet kozmetike; pomada për 

qëllime kozmetike; heqesit e njollave; çanta liri me aromatizues; preparate për kujdesin e 

thonjve; preparate zbardhuese (zbardhues) për qëllime kozmetike; ekstraktet e luleve 

(parfume); temjan; dru aromatik; transferime dekorative për qëllime kozmetike; qerpikët 

dhe thonjtë e rremë; guri shtuf; lule të thara dhe erëza; preparate kozmetike për qëllime 

dobesimi; përgatitjet kozmetike për banjot; përgatitjet valëzuese për flokë; preparatet e 

larjes; tualete; lares goje për qëllime jo mjekësore; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; 

vajra për qëllime tualeti; preparate për rrezitje të diellit (kozmetikë); ujë kolonje; sapun 

deodorant; pluhur talk për përdorim tualet; ngjitësa për qëllime kozmetike; yndyrna për 

qëllime kozmetike; gërryese; përgatitjet për rroje; kimikate të ndriçimit me ngjyra për 

qëllime shtëpiake (lavanderi); shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; maska për bukuri; 

dylli i mustaqeve; lares i rrobave; ngjyrues të flokëve; kozmetikë për vetullat; shkumës për 

pastrim; shampo për kafshët shtëpiake; kozmetikë për kafshët; kremet kozmetike; sapun i 
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lëngëshëm; sapun për djersitje në këmbë; detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në 

operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; pluhur lavanderi; qumësht pastrimi për 

qëllime tualeti; uji javell; përgatitjet për pastrimin kimik; uje aromatike; parfume; 

përgatitjet kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; pluhur 

përbërës; ngjitës për vendosjen e flokëve të rreme; szbutesh pëlhurash për përdorim 

lavanderi; ngjyra kozmetike; preparate për heqjen e ngjyrave; ujërat e tualetit.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrje) jetë shpetuese dhe për mësimdhënies; 

aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e 

zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe 

kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizma për aparatët kundër 

operimit; regjistrat e parave kesh, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave 

dhe kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet 

anti-shkëlqim; syze; lentet optike; zinxhirët e syzeve; lentet e kontaktit; litarët e syzeve; 

syze (optikë); syze gjami; çantat për syze; korniza të syzeve optike dhe syzeve; syze; çantat 

e lenteve te kontakti; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; pantallona 

kunder plumbit; xhaketa shpëtimi; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; 

dorashka për zhytësit; doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat 

magnetike të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse 

për aviatorët; agjendat elektronike; aparate telefonike; peshore; kompas  per drejtim; 

makinat e kontabilitetit; helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografet (aparatet për 

regjistrimin e kohës); lugët e matjeve; hapamatese; disqe kompakt (memorie vetëm për 

lexim); pasqyra (optikë); dylbi; treguesit e temperaturës; lojra softuerike; lojtarët e 

kasetave; lexuesit e bar kodeve; sinjalizues, fenerë magjik dhe optik; syze zmadhimi 

(optikë); makina diktuese; mekanizma për aparatët kundër-operimit; pesha; bateri elektrike, 

galvanike dhe diellore; programet kompjuterike (të regjistruara); përkthyes elektronikë 

xhepi; tranzistorë (elektronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës; 

videokaseta; karikatura të animuara; radio-telefona të lëvizshëm (walkie-talkies); publikime 

elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatësit vezë (kohëmatësit me 

rërë); alarmet akustike (me zë); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit; 

jastek të miut; altoparlantëve; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije anti-

shkëlqim); marrës telefonikë; kufje muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për  monedhat 

e rreme; mbrojtës të dhëmbëve; makineritë e numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate 

për matjen e trashësisë së lëkurës dhe gëzofeve; etiketa elektronike për mallra; syze për 

sport; magnet; akrepa elektronike dritë-emituese; telefonat te lezivshem; aparat zgjerues 

(fotografim); aparate dhe instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); aparatura 

muzikore me monedhë (kuti juke); peshore; barkat per shpëtimin e jetës; regjistruesit e 

kasetave; kaseta për pastrimin e kokës se regjistruesve (regjistrimi); videokaseta; kaseta 

magnetike; aparat demagnetizues për kaseta magnetike; barometera; shpërndarësit e 

biletave; aparat rregullues të ngrohjes; kamera (fotografi); kamerat kinematografike; 

kamerat; fishekë lojë video; magnetike; sportelet e revolucionit; diapozitivët (fotografitë); 

projektorë rrëshqitës; dinamomoeter; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e 

aksidenteve të trafikut; shënuesit hemline; dozimetri; mbulesa për priza elektrike; grupe 

radiotelefonike; skaner (pajisje për përpunimin e të dhënave); llambë magnezi (fotografi); 

fotokopje (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; lojtarët me kompakt disk; 
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shenja ndriçuese; shenja neoni; video regjistruesit; tuba për të folurit; memoriet 

kompjuterike; microfona; mikroprocesorët; modema; aparat frymëmarrje për notim 

nënujor; objektivat (lentet) (optika); inhlator; ekranet e projektimit; çelsa elektrik; bilbilat e 

qenve; butonat e shtytjes për këmbanat; radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues te 

dores për përdorim me kompjuterë; peshe matese (kandar); aparat televiziv; lojtarët rekord; 

përpunuesit e fjalëve; telefona video; që mbanin rastet për kompjuterë mobil, kompjutera 

tabletë, telefona celularë, telefonat e mençur, lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale 

elektronike; syze te mençura; orë te mençura; telat magnetike; aparate radiologjike për 

qëllime industriale; riprodhim stereofonik personal.   

14   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrje) jetë shpetuese dhe për mësimdhënies; 

aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose 

kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e 

zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe 

kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizma për aparatët kundër 

operimit; regjistrat e parave kesh, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave 

dhe kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet 

anti-shkëlqim; syze; lentet optike; zinxhirët e syzeve; lentet e kontaktit; litarët e syzeve; 

syze (optikë); syze gjami; çantat për syze; korniza të syzeve optike dhe syzeve; syze; çantat 

e lenteve te kontakti; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; pantallona 

kunder plumbit; xhaketa shpëtimi; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; 

dorashka për zhytësit; doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat 

magnetike të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse 

për aviatorët; agjendat elektronike; aparate telefonike; peshore; kompas  per drejtim; 

makinat e kontabilitetit; helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografet (aparatet për 

regjistrimin e kohës); lugët e matjeve; hapamatese; disqe kompakt (memorie vetëm për 

lexim); pasqyra (optikë); dylbi; treguesit e temperaturës; lojra softuerike; lojtarët e 

kasetave; lexuesit e bar kodeve; sinjalizues, fenerë magjik dhe optik; syze zmadhimi 

(optikë); makina diktuese; mekanizma për aparatët kundër-operimit; pesha; bateri elektrike, 

galvanike dhe diellore; programet kompjuterike (të regjistruara); përkthyes elektronikë 

xhepi; tranzistorë (elektronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës; 

videokaseta; karikatura të animuara; radio-telefona të lëvizshëm (walkie-talkies); publikime 

elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatësit vezë (kohëmatësit me 

rërë); alarmet akustike (me zë); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit; 

jastek të miut; altoparlantëve; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije anti-

shkëlqim); marrës telefonikë; kufje muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për  monedhat 

e rreme; mbrojtës të dhëmbëve; makineritë e numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate 

për matjen e trashësisë së lëkurës dhe gëzofeve; etiketa elektronike për mallra; syze për 

sport; magnet; akrepa elektronike dritë-emituese; telefonat te lezivshem; aparat zgjerues 

(fotografim); aparate dhe instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); aparatura 

muzikore me monedhë (kuti juke); peshore; barkat per shpëtimin e jetës; regjistruesit e 

kasetave; kaseta për pastrimin e kokës se regjistruesve (regjistrimi); videokaseta; kaseta 

magnetike; aparat demagnetizues për kaseta magnetike; barometera; shpërndarësit e 

biletave; aparat rregullues të ngrohjes; kamera (fotografi); kamerat kinematografike; 

kamerat; fishekë lojë video; magnetike; sportelet e revolucionit; diapozitivët (fotografitë); 

projektorë rrëshqitës; dinamomoeter; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e 
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aksidenteve të trafikut; shënuesit hemline; dozimetri; mbulesa për priza elektrike; grupe 

radiotelefonike; skaner (pajisje për përpunimin e të dhënave); llambë magnezi (fotografi); 

fotokopje (fotografike, elektrostatike, termike); holograme; lojtarët me kompakt disk; 

shenja ndriçuese; shenja neoni; video regjistruesit; tuba për të folurit; memoriet 

kompjuterike; microfona; mikroprocesorët; modema; aparat frymëmarrje për notim 

nënujor; objektivat (lentet) (optika); inhlator; ekranet e projektimit; çelsa elektrik; bilbilat e 

qenve; butonat e shtytjes për këmbanat; radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues te 

dores për përdorim me kompjuterë; peshe matese (kandar); aparat televiziv; lojtarët rekord; 

përpunuesit e fjalëve; telefona video; që mbanin rastet për kompjuterë mobil, kompjutera 

tabletë, telefona celularë, telefonat e mençur, lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale 

elektronike; syze te mençura; orë te mençura; telat magnetike; aparate radiologjike për 

qëllime industriale; riprodhim stereofonik personal.   

16   Letër dhe karton; shtypshkronja; material libralidhës; fotografitë; shkrimi dhe zyra, 

përveç mobiljeve; ngjitëse për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; materiale te artistëve dhe 

të vizatimit; brushta per vizatim; materiale mësimore dhe instruksione; fletë plastike, filma 

dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; tipi i printerëve, blloqet e printimit; gravura; kuti të 

bëra prej letre ose kartoni; modelet e shtypura për rrobaqepësi; faculetat e letres per heqjen 

e kozmetikes; çantat e ngjyrave; etiketat e letrës ose kartonit; pëlhura e tavolinës prej letre; 

faculetat e letrës; shami letre; çantat e lapsave; çantat e çeqeve; çantat  e fletoreve 

(komplet); Fletët e inkut për fotokopje; Çanta prej plastike për paketim; shkumës; peshqir 

fytyre të letrës; kutitë e kapakëve të kartonit; lecka; pëlhura për lidhjen e librave; kanavacë 

për pikturë; peshqirët e letrës; albume; almanakë; pajisje për etiketimin e duarve; fotografi 

[kërkesat e zyrës]; shkrimi i materialeve dhe instrumenteve; transferimet (decalcomanias); 

kalendarë; postera; dosjet e dokumenteve [shkrimi]; katalogje; kartat tregtare; vizatime; 

gazeta; periodike; revista (periodike); libra; litografe; Letër ambalazhi; letër higjienike; 

leter matese; pelhura për ti vendosur gotat e birrave; shenues per libra; mbajtese librash; 

ngjyra; ink (boje shkrimi); perpareset e letrës; materialet vizatimore; printime grafike; 

furnizimet shkollore (shkrimi); shenues per karrige; librat komik; tabaka për klasifikimin 

dhe numërimin e parave; dizenjot e qëndisjes (modelet); qeset e mbeturinave të letrës ose të 

plastikës; harta gjeografike; globuset tokësore; mbajtësit e ujit (kërkesat e zyrës); materialet 

modeluese; planeve, planeve; shabllon (shkrimi); pankarta të letrës ose kartonit; karta, 

tabela; letra çeliku dhe stilolapsa çeliku; bojëra uji (piktura); dispenzuesve me shirit ngjitës; 

kaseta dhe shiritat ngjitës për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; ngjites (shkrimi); shiritat e 

cigareve; dosjet (kërkesat e zyrës); modelimi i argjilës; tabelat llogaritëse; mbajtësit e letrës 

(të parfumuara ose jo); modele të arkitektëve; atlaset; flamuj (prej letre); bileta; bllok 

shenimesh (letër shkrimi); topa (patrona) me ngjyre për stilolapat me patrona; çanta për 

gatim me mikrovalë; goma per tabelat e shkrimi; goma per rroba; produkte për fshirja; 

mbështjellësit e shisheve dhe zarfet e kartonit ose të letrës; piktura; librat e këngëve; lapsa 

me granit; Letër shkrimi; tabelat e reklamave të letrës ose kartonit; broshura; shkopinje me 

bojë; dylli i modelimit, jo për qëllime dentare; dylli i nënshkrimit; xhilperat e vizatimit; 

shirita letre dhe harqe; shirita me boje shkrimi për printera kompjuterash; shirita për 

makinene e shkrimit; tabele e vogel; kabinete për shkrimi (pajisje zyre); busullat për 

vizatim; kapëse letre; thika per leter (hapëse); dosjet (shkrimi); librat me shkrim ose 

vizatime; piktura (foto) të përshtatura ose të pafunduara; mbeshtjelles per gishta (pajisjet e 

zyrës); aparatura dhe makina për libër lidhës (pajisje zyre); pëlhurë me gum për qëllime 

shkrimi; bojë; vizore katrorë; mburoja (vulat e letrës); kartolina përshëndetëse; letër filtri; 
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mbulime (shkrimi), mbështjellës (shkrimi); kornize per fotografi; shirita elastike për zyra; 

ngjitese per leter (kërkesat e zyrës); kapese letrash; letra shkrimi (shkrimi); mprehese laps; 

mbajtësit e lapsave; letër shkëlqyese; paleta për piktorë; letra argjendi; letre të lyer; paste 

modeluese; pajisjet e zyrës; brushave të piktorëve; rrotulluesit e ngjyrosjes se shtëpive; 

kartolina; publikime të shtypura; varg lutjesh, tespihe; letërthithëse; zarfa (shkrimi).   

18   Lëkura dhe imitimet e lëkurës; lëkurat e kafshëve dhe lëkurat; valixhe dhe çanta 

mbartëse; çadra dielli dhe umbreala; shkopinj për ecje; kamzhik, parzmore dhe takem 

kuajsh; jakë, rripa dhe veshje për kafshë; çanta; çanta për alpinistë dhe kampim dhe çanta 

për plazh; çanta për sport; korniza kuletë; korniza për çadra ose umbrella; shkopinj për 

alpinistë; çanta; çanta dore; çanta e udhëtimit dhe çanta kryesore (artikuj lëkure); çanta te 

bashkangjitura; qese për veshje për udhëtime; kutitë e kapakëve prej lëkure; çanta me 

mbajtese (hobe) për bartjen e foshnjave; çanta me rrota për pazar; kuti lëkure ose 

mbeshtjellur me lëkure; kutitë e fibrave të vullkanizuara; kuletat e xhepit; çanta per 

dokumente; çantat e shkollës dhe çantat e lëkurës ose lëkure; çanta shkollore; çanta te 

zbrazura (jo të pajisura); lëkure; lidhëse prej lëkure, lëkure; mbulesa ombrelle; lecka shalë 

për kuaj; çantë shpine; thase te trash; çanta muzikore; breza; çanta zarfa, çanta) prej lëkure, 

për paketim; kthesë lëkure, fije lëkure; doreza valixhe; shkop per ecje dh e këmbë ombrellë; 

batanije per kuaj; mbulesa mobiljesh prej lëkure; lecka për shale kuajsh; unaza per 

ombrellë; ndriçues (parzmore); pajisje rripa; shkop per ecje; rripat e shpatullave (shiritat), 

prej lëkure; çanta mjetesh (bosh); çanta me rrjetë zinxhiri; gojëz; fre; koke te stallave; 

tabele lekure; breza lëkure; kutite e udhëtimit; çanta për pazar; shiritat për pajisjet e 

ushtarëve; parzmore, shiritat e shporetit; shiritat prej lëkure (takëme kuajsh); shiritat për 

patina; zbukurime prej lëkure për mobilje; shiritat prej lëkure; bishtat (pjesë të fshehura); 

lëkurat e çrregullta; kamzhik me shumë fije; mbulesa të lëkurës (gezof); artikuj prej lëkure 

për stendat; pjesë të gomës për mbajtësa; copa për kafshët (mbrehje); kapister; valixhe; 

lekure urithi (imitim i lëkurës); gëzof; lëkurë dhie, përveçse për qëllime pastrimi; qese të 

hundës (qese për ushqim); çanta rrjete për pazar; zorrë, prej lëkure, për burime; mbulesa 

gjuri për kuaj; shalat; mbërthimet për shalat; çantat e kartelave [portofol]; rrip (parzmore); 

valvola të lëkurës.   

24   Tekstilet dhe zëvendësuesit për tekstilet; mendafshet per shtëpi; perde prej tekstili ose 

plastike; krevat tekstili dhe tavolina; liri (përveç veshjeve); faculetat e tekstilit për heqjen e 

kozmetikes; etiketat (rroba); veshje (tekstile); perdet e murit të tekstilit; shamitë e tekstilit; 

perdet per dush; vel; peshqir të tekstilit; mbulesa udhëtimi (rroba per kemb); perde rrjete; 

mbajtësit e perdeve të tekstilit; banera dhe flamuj (jo prej letre); jorgan me pupla (mbules e 

gjate); mbulesa të lirshme për mobilje; mbulesa për jastekë; dyshekët; kellef te jastekeve; 

rrjeta kundër mushkonjave; copa per qelq; mbulesa per tavolinene e bilardos; pëlhurat e 

tryezave (jo prej letre); pëlhura me vrima për qëndisje; peshqir fytyre të tekstilit; thasë për 

fjetje; pëlhura pambuku; mbules për kokë (pëlhurë thesi); brokade; shtroja pëlhurë për 

këpucë; pëlhurë për këpucë; Mbulesa (copëza); batanije për krevat; batanije për kafshët 

shtëpiake; kafaz (rroba); pelhure e lehte - zefir (leckë); lesh dele (rroba); keelef dysheku 

(mbules dyshek); perde dush të tekstilit ose të plastikës; krep (pëlhurë); pelhure krepon; 

mbulesa; pelhure damask – ngjyrë trëndafili; materiali elastik i endur; pëlhurë vaji (për 

përdorim si pëlhurë tavoline); pëlhurë e psaltifikuar, përveç për shkrimi; pëlhurë esparto; 

pëlhurë qenille (chenille); shajak; fanellë (pëlhurë); mbulesa per kapak tualeti (pëlhurë); 

garzë (rroba); triko (pëlhurë); rroba leshi, pëlhura leshi; rroba te brendshme; rroba liri; 

mbulesat e tekstileve; peceta; batanije të printura të tekstilit; marabut (leckë); tapiceri 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

666 

 

pëlhura; pëlhura e imitimit të lëkurës së kafshëve; pëlhura të thurura; leckë djathi; pëlhurë 

rami; pëlhurë prej fije artificiale; mëndafshi (rroba); tafta (rroba); pëlhura tekstil me fije 

qelqi për përdorim të tekstilit; pëlhurë ngjitëse (lesh gjami) për aplikim nga nxehtësia; liri të 

hollë; kadife; tyl.   

25   Veshje, këpucë, kapelë; veshje motoristësh dhe çiklistësh; grykore, jo letre; shirita dore 

(veshje); rrobat e banjës; rroba banjo; kapele dhe sandale për larjen; qafore gëzofi (gjerdan) 

brojtës i jakës; çizme për sportet dhe këpucët e plazhit; kapele (veshje); shall; rripa 

(veshje); rripat e parave (veshjeve); kostume per mbrojtje nga lageshtia për skijim; gjerdan; 

korseto (nenveshje); brezat për veshje; shall i gjer per gra; shalle; kapele (mbulesa); doreza 

(veshje); veshje të papërshkueshme nga uji; breza; mantel; çorape; bandana (shamitë); 

gëzof (veshje); pizhame; thembra për këpucë; thembra; pantallona të foshnjave [të 

brendshme]; mbulesa (veshje); aski; veshjet (veshjet); xhekete sportive; jakë (veshje); 

dorezat; mbulesat e vesheve (veshje); shtroja te brendshme; manshetë, rripa dore (veshje); 

mburoja te veshjes; rrobat e plazhit; xhepa për veshje; çorapë; rripa çorapesh; fund; çorape; 

perparese (veshje); kostume maskaradash; uniformat; kapel me maja; galoshe; këpucë prej 

druri; llastik qorapesh; shtresa; këpucë esparto ose sandale; pajisje jo te rrëshqiteshme për 

çizmet dhe këpucët; veshje te gjata; pantofla të banjës; pantallona te gjera, mbathje; veshje 

te trasha (ndërresa); kapela bereta; këpucë te nxehta, jo të nxehura ne menyra elektrike 

elektrike; pehlure për çizme, çizme; çizmet te larta; kopse për çizmet; pajisje metalike për 

këpucë; buzë për këpucë; anesore për këpucë; mbathje (veshje), këmisha; këmishë me jaka; 

frontet e këmishës; këmisha me mëngë të shkurtra, këmisha pa meng; bluza ne ngushta (të 

brendshme); brekë; xhaketa, jelekë; xhaketa (veshje); xhaketa të peshkimit; xhaketa 

(veshje); kombinime (veshje); veshje te mendafshit (ndërresa); veshje të gatshme; jakë të 

ndashëm; veshje të lëkurës; veshjet e imitimeve të lëkurës; kapakë dushi; funde; veshje të 

gatshme (pjesë të veshjeve); mbulesa, mbuloja; palto gabardine (veshje); këpucë 

gjimnastike; bluza (veshje); triko; puloverë; bluzë (puloverë); jakë; këllëf gëzofi për duart 

(veshje); pjese te mbathjeve; gëzof me kapuç; pelerina; pelqe; pantollona; pjese te qizmeve 

si mbuloje, veshje te mbrendshme; dollakë (për këmbë); çorape te holla te femrave; 

trikotazh (veshje); bluza; Pantallona të shkurtra; veshje për gjimnastikë; veshje te sipërme; 

veshje të brendshme; sandale; mbeshtjelles si veshje; kostume; te brendshme; kapele; shami 

koke; togë – petk zyrtar; rripat e xhaketës, rripat e pantallonave; çallma; kostume; pantofla; 

këpucë; këpucë sportive.    

26   Dantella dhe qëndisje, shirita dhe bishtalec; butona, grepa dhe sythe, gjilpera dhe 

gjilpëra me kokë; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokët e rreme; stoli për veshje; 

jastekë gjilperash; stoli për këpucët dhe kapelet; artikujt prej lëkure [artikujt e 

rrobaqepseve], përveç fillir; shiritat e flokëve; rruaza/shirita krahu [aksesot veshjesh]; kuti 

te pajisjeve per qepje [pajisje veshjesh]; kuti për qepje; kapëse rripash; lidhëse këpucësh; 

kurora e lule artificiale; shënjat zbukuruese [butona]; thimble qepje; zbukurimet për flokë; 

gjilpërë; kopset [pajisje veshjesh]; kopset e këpucëve; jastekat e shpatullave për veshje; 

gjiplerat e flokëve; stolit me xhingla për veshje; meter nga numrat ose nga shkronjat për 

matje të perhures; karficë flokësh; zbukurimet e flokëve; zbukurime për mobilje; pendët e 

shpendëve [pajisje veshjesh]; lidhese si shami koke [pompoms]; fiksuesit e zinxhirit; 

numrat e konkurrentëve; zbukurime me ngjites te nxehtë për zbukurimin e artikujve të 

tekstilit [kavanozave]; mbatjeset e qilimave; fiksuesit e shpejt te veshjeve; pendët e strucit 

[pajisje veshjesh]; fiksuesit e korsetit, shtrenguesit për korset; shirita çmimesh; litarët për 

prerje; theke [tufë për zbukurime]; shiritat te zgjeruar  për mbajtjen e mëngëve; zbukurimet 
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e flokëve; rrjeta të flokëve; lidheset e këpucëve; kordon kadifeje [zbukurime për mobilje]; 

kreshtë [lidhëse]; kapëse pantallonash për çiklistët; fiksime për veshje; shirita për mberthim 

me grep dhe bina; shirita elastikë; shirita për lidhjen e perdeve; zinxhire për veshje; 

mbështetëset e jakës; prerje të rreme; zbukurime [qëndisje]; skajet; fruta artificiale; bistek; 

kapele për ngjyrosjen e flokëve; kurorë artificiale; kallëp këpucësh; stoli për veshje; flokët 

e thurur; krah; qëndisje argjendi; qendisje për veshje; rozetë [tufe zbukuruese]; mbërthyes  

për veshje; fiksime për mbajtësit e veshjeve; skajet e fundeve; gërshetat e flokëve; xhufkë; 

grepa këpucësh.   

28   Lojëra, lodra dhe gjera per te luajtur; aparate për video lojë; artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjes; veglat e peshkimit; shufra për peshkim; maska 

teatrale; maska për karnaval; shtëpitë e kukullave; spajisje te alpinistëve; artikuj lodra risi 

për festa; doreza për lojëra; dorashka basketbolli; doreza boksi; dorashka të trasha për lojra; 

dorashka golfi; kukulla për aktrim; pajisje për stërvitjen e trupit; Pemët e Krishtlindjes të 

materialit sintetik; grila e topa për lojëra; mbrojtesit e bërrylit dhe gjurit [artikuj sportive]; 

balonë; rraketake [gjëra për të luajtur]; kaleidoskop; kuaj lëkundës; lojëra per te ndertuar; 

makina për zbavitje, automatike dhe me monedhë; letra per te luajtur; arushe Tedi; kukulla; 

rroba te kukullave; pistoleta loder; lojëra shahu; lopatë këmbësh për not; lojëra unazore; 

këmbë për pemën e Krishtlindjs; pajisje per gjuajtje me hark; lodra risi për të luajtur lojra 

me shaka; balona per te luajtur; topa për lojëra; shishe për ushqimin e kukullave; blloqe 

ndërtimi [lodra]; tavolina për trup për të luajtur; rrota [lojëra]; biçikleta statike; çanta golfi, 

me ose pa rrota; shtretërit e kukullave; mermere për lojëra; rrjeta fluturash; luhates; pupla 

qe perdoren për festa - konfeti; gota për zare; damë [lojëra]; tabele shahu; pikado; 

diskutime për sport; disqet fluturuese [lodra]; domino; sportele [disqe] për lojëra; skitë; 

çanta të projektuara veçanërisht për ski dhe tabel per surf (surfboards); tavolina futbolli; 

pajisje për gjimnastikë; lojra me patkoi; shkopinj për hokej; flluska sapuni [lodra]; lojëra të 

tabeles; lodra për kafshët shtëpiake; modele për të rregulluar automjete; dërrasë per skijim; 

telefonet lodra; paintball – topa për loje [municion për armë paintball] [pajisje sportive]; 

borë artificiale për pemën e Krishtlindjes [Artificiale -]; klubet e golfit; birili; tavolina e 

bilardos; çizme patinazhi me patina të bashkangjitura; patina në rul; patina akulli; patina me 

rul; motoçikletë e vogël [lodra]; lodra prej pelushi; topat tjerrëse [lodra]; piñatas – libra me 

figura; pishina [artikujt e lojërave]; çanta për boks; jigsaw- bashkim pjesësh figure; puzzles 

- enigme; aparat fotografik; shkopinj për lojëra; fushe; lojra salloni; dërrasë surfi; vela; 

fushë shahu; llastiqe [artikuj sportive]; rrëshqes [gjera për te luajtur]; tavolina e pranverës 

[artikuj sportive]; krahët e ujit; saja [artikuj sporti]; automjete lodër; makina lodër të 

kontrolluar nga larg; dron [lodra]; skenat e maskuar [artikuj sportive]; top tenisi me pupla.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbimet e 

asistencës për menaxhimin e biznesit ose funksionet komerciale për një kompani industriale 

ose komerciale; organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime komerciale ose 

reklamuese; shërbimet e promovimit të ofruara nga një kompani tregtare duke lëshuar karta 

shërbimi për klientët; administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit; shërbime 

modelimi për promovime të shitjeve ose qëllime reklamimi; botimi i teksteve reklamuese; 

zbukurimi i dritareve te dyqaneve; shërbimet e asistencës për operimin e një kompanie 

tregtare në bazë të franshizës; demonstrim i produktit; promovimi i shitjeve (për palët e 

treta); shitjet në ankandet publike; promovimin e qendrave tregtare dhe shërbimet e 

menaxhimit; shërbimet e asistencës për funksionet komerciale të një biznesi që përbëhet 

nga urdhrat e përpunimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; shërbimet e import-



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

668 

 

eksportit të agjencisë; shërbimet e agjencisë së punësimit; reklamimi on-line në një rrjet 

kompjuterik; furnizimi i shërbimeve me palët e treta (blerja e produkteve dhe shërbimeve 

për kompanitë e tjera); shpërndarja e mostrave; menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve; 

marrëdhëniet me publikun; shërbimet e agjencisë së informacionit komercial; shërbimet e 

agjencive reklamuese; dhënja me qera e makinave shitëse; dhënia me qera e hapësirës 

reklamuese; shpërndarja e materialit reklamues; asistencë për menaxhimin e biznesit; 

kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë (për të tjerët); përpilimin e informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike; transkriptimit; përgatitja e kolonave publicitare; ndihmë 

për menaxhimin tregtar ose industrial; menaxhimin e biznesit të artistëve interpretues; 

reklamim me postë direkte; azhurnimi i materialit reklamues; riprodhimi i dokumenteve; 

studimet e tregut; dërgimin e faturave, reklamimi në natyrë; sondazhi i opinionit; sistemimi 

i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; publikimi i teksteve reklamuese; 

Shërbimet e zhvendosjes për bizneset; Kontabiliteti; agjensi shitjesh dhe rregullimin e 

shërbimeve të shitjes; me shumicë dhe shërbime të shitjes me pakicë me çdo mjet.   

 

 

 

(111)  24407 

(151)  08/02/2019 

(181)  02/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/557 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AERINEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike    

 

 

 

(111)  24410 

(151)  08/02/2019 

(181)  02/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/558 

(732)  SOREMARTEC S.A. FINDEL 

BUSINESS CENTER COMPLEXE B 

 RUE DE TRÈVES L-2632 FINDEL, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   FERRERO GOLDEN GALLERY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz;tapiokë dhe sago;miell dhe preparatet e 

bëra nga drithërat;bukë, pastë  dhe ëmbëlsira, biskota, vafer të mbushura, vaferë të mbuluar, 

vaferë me mbushje të përmbajtës së kremit, çokollatë dhe ëmbëlsira prej çokollate, pralina 

(keks me arra dhe bajame), bonbone, akull ushqimor, akull (ujë i ngrirë);sheqer, mjaltë, 
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melasë;tharm, pluhur për pjekje;kripë;mustardë;uthull, salcat (erëza);erëza.   

 

 

 

(111)  24412 

(151)  08/02/2019 

(181)  02/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/559 

(591)  Gjelbër, e zezë, e bardhë dhe hiri 

(732)  Monster Energy Company 1 Monster 

Way  Corona, California 92879, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa ushqimore në formë të lëngshme   

16   Materiale shtypëse dhe publikime; postera; etiketa dhe materiale ngjitëse; tapeta; letra 

loje; letër shkrimi; shenjëzime.   

25   Veshje, mbathje, kapela    

30   Pijet e gatshme nga çaji, çaji i ftohët dhe pije me bazë çaji; çaj gatshëm i aromatizuar, 

çaj i ftohët dhe pije me bazë çaji; pijet e gatshme të kafes, kafe e ftohët dhe pije me bazë 

kafeje; kafe e  gatshëm e aromatizuar, kafe e ftohët dhe pije me bazë kafeje    

32   Pije jo alkoolike   

 

 

 

(111)  24449 

(151)  15/02/2019 

(181)  02/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/560 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  BOLEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  24402 

(151)  07/02/2019 

(181)  02/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/561 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska   "Pallaska & 

Asociates" L.L.C Bulevardi Nëna Terezë 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)  DOLOREX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  24401 

(151)  07/02/2019 

(181)  02/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/562 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska  "Pallaska &  

Asociates" L.L.C. Bulevardi Nena Tereze 

47/5, Prishtine 

 
 

(540)  CITALEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  24376 

(151)  05/02/2019 

(181)  02/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/563 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska "Pallaska & 

Asociates" L.L.C.  Bulevardi Nena Tereze 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)  BOSFEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  24413 

(151)  08/02/2019 

(181)  03/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/564 

(732)  İREM ELEKTRİK DIŞ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ  ŞAHKULU MAH. 

BÜYÜKHENDEK CAD. NO:24/B 

BEYOĞLU İSTANBUL, TR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe pajisje  matëse, duke përfshirë ato për qëllime shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe për qëllime laboratorike, termometra, jo për 

qëllime mjekësore, barometra, ampermetra, voltmetra, hidrometra , aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore, teleskopë, periskopë, busull  drejtuese, treguesit e shpejtësisë, aparate 

laboratorike, mikroskop, llup , stills , dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike, 

aparate për incizim, transmetues ose riprodhues të zërit ose imazheve , kamera, kamera 

fotografike, aparate televizive, video rekorder;CD dhe DVD lexues dhe rekorder, lexuesit 

MP3, kompjuter, kompjuter desktop (kompjuter tavoline), kompjuter tabletë, pajisje 

teknologjike për përdorim si veshje (ora të mençura, shirita, pajisje montuese në kokë) 

mikrofona, altoparlantët, kufje, aparate telekomunikimi, aparate për riprodhues të zërit ose 

imazheve, pajisje periferike kompjuterike, telefona celular, mbështjellëse për telefona 

celular, aparate telefonike, shtypësit kompjuterik, skanerët( pajisje për procedimin e të 

dhënave), fotokopjues, transportuesit magnetik dhe optik i të dhënave dhe softuer 

kompjuterik dhe programet incizuese të tyre, shkarkimi dhe incizimi i publikimeve 

elektronike, kartat magnetike dhe optike të koduara, antena, antena satelitore, përforcues i 

antenave, pajimet e mallrave të lartpërmendura, automat i tiketave, makina automatike 

teller (ATM), komponentët për përdorim ne pjesët elektronike te makinave dhe aparateve, 

gjysmëpërçues, qarqe elektronike, qarqet e integruara, çipa [qarqe të integruara], dioda, 

tramsistor[elektronike], koka magnetike për aparate elektronike, brava elektronike, 

fotocelulat, aparat i kontrollit në distancë për hapjen dhe mbylljen e dyerve, sendoret optik, 

njehsorët dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë se konsumuar, ndërpres automatik 

kohore, veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatues dhe zjarr, xhaketa sigurie dhe pajisje 

dhe aparate për shpëtimin e jetës, syze, syze dielli, lente optike dhe këllëf, kontinier, pjese 

dhe komponentët e tyre, aparate dhe instrumente për përçim, transformim, akumulim apo 

kontrollimin e elektricitetit, priza elektrike, kuti bashkimi [elektrike], ndërpresë elektrik, 

ndërpres i qarqeve, siguresa, ballast ndriçues, kabllo startuese te baterive, tabela per qarqe 

elektrike, rezistorë elektrik, fole elektrike, transformatorët [ elektrike], adapter elektrik, 

mbushës i baterive, zile elektrike te dyerve, kabllo elektrike dhe elektronike, bateri, 
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akumulator elektrik, alarme dhe alarmet kundër vjedhjeve, përveçse për automjete, zile 

elektrike, aparate dhe instrumente sinjalizuese, shenja ndriçuese ose mekanike për përdorim 

në trafikut, aparatura për shuarjen e zjarrit, makinat motorike për shuarjen  e zjarrit, gyp për 

shuarjen e zjarrit dhe pipëzat për shuarjen  e zjarrit, aparatet radar, hidrolokatorë, aparate 

dhe instrumente vizuale të natës, magnet dekorativ, metronome.   

11   Instalime ndriçimi; ndriçues për automjete dhe hapësirat e brendshme-të jashtme, 

instalimet ngrohëse me përdorime te ngurta, lëndë djegëse të lëngëta ose me gaz ose me 

energji elektrike, bojler qendror i ngrohjes, bojler për instalime te ngrohjes, radiator 

[ngrohje], këmbyesit e nxehtësisë, jo pjese e makinave, kaldajë, kaldajë kuzhine, kolektor 

solar termal [ngrohje], gjeneratorë të avullit, gazit dhe turbullirave, bojler avulli, përveç 

pjesëve të makinave, gjeneratorë të acetilenit, gjeneratorë të oksigjenit, gjeneratorë të 

nitrogjenit, instalimet për ajër  kondicionuesit dhe ventilime, instalime të ftohjes dhe 

frigoriferëve, pajisje  energjie elektrike dhe pajisje energjie me gaz, aparate dhe instalime 

për gatim, tharje dhe vlim; furnelë, furnelë elektrike, ene, ngrohësit elektrik te ujit, grill, 

tharëse elektrike lavanderie, tharëse flokësh; aparate tharëse të duarve, instalime sanitare, 

çezmat [rubinete], instalime dushi, tualete [WC – me set uji ], dush dhe kabinë banje, tuba 

dushi, ulëse tualeti,  larëse-lavaman  i duarve [pjese e instalimeve sanitare], aparat për 

zbutjen e ujit; aparate për pastrimin e ujit; instalimet e pastrimit të ujit; pastruesit e 

instalimeve te ujit, ngrohësit  elektrike  për krevate dhe batanije elektrike, jo për përdorim 

mjekësor; ngrohëse  elektrike për jastëk; ngrohëse elektrike ose jo elektrike për  këmbë; 

shishe për  ujë të nxehtë, filtra për akuariumet dhe aparatet e nitratit të akuariumit,lloje te 

instalimeve industriale për gatim, për qëllime të tharjes dhe ftohjes, pasterizues dhe 

sterilizues.  

   

 

 

(111)  24024 

(151)  18/12/2018 

(181)  03/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/565 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,  

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  SPRYLANA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e çrregullimeve të 

sistemit nervor qendror.   
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(111)  24377 

(151)  05/02/2019 

(181)  03/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/568 

(591)  E kaltër, e bardhë. 

(732)  Specijalna bolnica za oftalmologiju 

Svjetlot  Heinzelova 39 HR-10000 Zagreb, 

HR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syza, të gjitha llojet, arka syzash, korniza syzash, kontejner syzash, lente (përfshi 

kontak lente), kontejner për kontakt lente, arka për kontakt lente, hijezues.   

10   Aparate mjeksore kirurgjikale, instrumente dhe artikuj që përdoren ne lemin e 

oftalmologjisë (okulistikës) dhe optikës.               

41   Publikim i librave dhe publikimeve tjera, trajnim dhe arsimim në lëmin e mjeksisë (të 

gjitha format e trajnimeve dhe arsimimeve), organizim dhe  drejtim  të seminareve dhe 

simpoziumeve.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike në lëmin e mjeksisë (në veçanti, oftalmologji), 

hulumtim në lëmin e mjeksisë (në veçanti, oftalmologji).   

44   Shërbime mjeksore spitali dhe shëndeti (posaçërisht, lëmin e oftalmologjisë), shërbime 

klinike (posaçërisht në, lëmin e oftalmologjisë), kirurgji (posaçërisht, lëmin e 

oftalmologjisë), shërbime tele-mjeksore (posaçërisht, lëmin e oftalmologjisë), shërbime 

optikale, farmaceutike dhe farmakologjike, konsulta në lëmin e mjeksisë (posaçërisht, 

oftalmologji), mjeksinë optike, farmaci dhe farmakologji.   

 

 

(111)  24378 

(151)  05/02/2019 

(181)  03/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/569 

(732)  Specijalna bolnica za oftalmologiju 

Svjetlot  Heinzelova 39 HR-10000 Zagreb , 

HR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  SVJETLOST 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syza, të gjitha llojet, arka syzash, korniza syzash, kontejner syzash, lente (përfshi 

kontak lente), kontejner për kontakt lente, arka për kontakt lente, hijezues.   

10   Aparate mjeksore kirurgjikale, instrumente dhe artikuj që përdoren ne lemin e 

oftalmologjisë (okulistikës) dhe optikës   

41    Publikim i librave dhe publikimeve tjera, trajnim dhe arsimim në lëmin e mjeksisë (të 

gjitha format e trajnimeve dhe arsimimeve), organizim dhe  drejtim  të seminareve dhe 
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simpoziumeve.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike në lëmin e mjeksisë (në veçanti, oftalmologji), 

hulumtim në lëmin e mjeksisë (në veçanti, oftalmologji).   

44   Shërbime mjeksore spitali dhe shëndeti (posaçërisht, lëmin e oftalmologjisë), shërbime 

klinike (posaçërisht në, lëmin e oftalmologjisë), kirurgji (posaçërisht, lëmin e 

oftalmologjisë), shërbime tele-mjeksore (posaçërisht, lëmin e oftalmologjisë), shërbime 

optikale, farmaceutike dhe farmakologjike, konsulta në lëmin e mjeksisë (posaçërisht, 

oftalmologji), mjeksinë optike, farmaci dhe farmakologji.   

 

 

(111)  24379 

(151)  05/02/2019 

(181)  03/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/570 

(591)  E kuqe, ngjyrë portokalli, e bardhë.  

(732)  PROEX Sh.p.k. Fehmi Lladrovci nr. 

32 (hipermarketi INTEREX) Prishtinë, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

8   Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë); takëm thikash/pirunjësh; armë 

krahu brisqe rroje   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi.   

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline.   

29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 
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të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

34   Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.   

 

 
 

(111)  24328 

(151)  30/01/2019 

(181)  03/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/571 

(732)  DC Comics,  2900 West Alameda 

Avenue, Burbank, California 91505, US 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Filma, shfaqje te filmave komedi, drama, veprime, aventura dhe/ose animacione, 

dhe filma për transmetim filmash në televizion me komedi, dramë, veprim, aventurë 

dhe/ose animacion;disqe audio disqe dhe disqe dixhitale me dhunti të shumta që përfshijnë 

muzikë, komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose animacion;kufje stereo;bateri;telefonat 

pa tela;Lojtarët CD;audio dhe video lojra të shkarkueshme për përmbajtje multimediale me 

funksione multimediale dhe interaktive, softuer për kërkime video dhe shënim, softuer për 

mbrojtjen e përmbajtjes, softuer për menaxhimin e bazës së të dhënave, softuer për 

sinkronizim të bazës së të dhënave;programe kompjuterike për qasje, shfletim dhe kërkim 

të bazave të të dhënave në internet, softuer që u mundëson përdoruesve të luajnë dhe 

programojnë audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale të lidhura me 

argëtimin;softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes 

mediatike audio-vizuale;softuer kompjuterik për lojëra për përdorim në telefonat celulare 

dhe celulare;video dhe lojëra kompjuterike;fishekë lojë video;softuere kompjuterik dhe 

video lojë;softuer kompjuterik për lojëra për makinat e lojërave përfshirë makinat e lojërave 

të fatit;softuer kompjuterik ose firmuere për lojërat e fatit në çdo platformë të 

kompjuterizuar, duke përfshirë edhe panel komandues te dedikuar lojërave, makina me 

targa me bazë video, makina  te çara me bazë mbështjellëse dhe terminalet e lotarisë së 

videove;Disqet e kompjuterëve dhe programet kompjuterike CD-ROM dhe digjitale me veti 
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të shumta, domethënë, softuere që lidh video digjitale dhe audio media me një rrjet 

informacioni kompjuterik global;përmbajtje audio-vizuale të shkarkueshme të medieve në 

fushën e argëtimit;softuere për transmetimin e përmbajtjeve audiovizive dhe multimediale 

përmes internetit dhe rrjeteve të komunikimit global;softuer për transmetimin e 

përmbajtjeve audiovizive dhe multimediale në pajisjet mobile digjitale elektronike;softuer 

kompjuterik për shpërndarjen e përmbajtjeve pa tel;softuere kompjuterike për blerjen, 

qasjen dhe shikimin e librave komik, romane grafike, filma, shfaqje televizive, video dhe 

përmbajtje multimediale;aplikacione celulare për qasje dhe transmetim të përmbajtjeve 

audiovizive dhe multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale të 

komunikimit;softuere për video lojëra;softuere për lojë kompjuterike;lojëra kompjuterike të 

shkarkueshme;programet e lojërave interaktive;fishekë dhe disqe kompjuterash;softuere për 

shkarkim të lojërave kompjuterike për përdorim me telefona celularë, tableta dhe 

kompjutera personal;programet elektronike të lojërave;softuer elektronik për lojëra për 

telefona celularë, tableta, kompjutera personalë dhe pajisje elektronike të vogla për 

dorë;softuerë dhe pajisje elektronike harduerike të realitetit virtual;fotot e shkarkuara të 

filmit dhe shfaqjet televizive që përmbajnë tregime me trillime dhe jo-trillime mbi një sërë 

temash të ofruara nëpërmjet një shërbimi video sipas porosise (on-demand);kartat 

magnetike të koduara magnetikisht, domethënë, karta telefonike, karta krediti, karta për 

kesh,  karta debiti, karta dhurimi dhe kartela magnetike;jastek të miut;blloqe USB 

bosh;pajisje për telefona celularë, laptopë, tableta, kamera digjitale, lojtarë dixhitalë 

muzikorë, orë të mençura, asistentë personalë dixhitalë dhe lexues elektronikë librash, 

gjegjësisht mbrojtëse për krah, mbulesa, çanta, tabelat, lëkurat, shiritat dhe mbulesat 

mbrojtëse të ekranit;kufje;kufje;teleofona për radio marrje (walkie-talkies);telefona;telefona 

celular;kufje për telefonat mobil;përshtatës për telefonat mobil;syze;aksesorë për syze, 

domethënë shiritat, kordonët e qafës dhe shiritat e kokës të cilat frenojnë syzet nga lëvizja 

në përdorim;syze optike;syze dielli;çanta për syze dhe syze dielli;dylbi;magnet 

dekorativ;kapela të diplomimit;syze zmadhimi;microfone;helmeta sportive;helmeta për 

biçikleta;xhaketa për flotacion;publikime të shkarkuara të natyrës së librave që përmbajnë 

karaktere nga animacione, aventurë veprimesh, komedi dhe/ose dramë, libra komik, romane 

grafike, libra për fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga 

animacione, aventurë veprimi, komedi dhe/librat për t'u ngjyrosur, librat e aktiviteteve së 

fëmijëve dhe revistat në fushën e argëtimit   

16   Gjërat e shtypura dhe mallra nga letra, përkatësisht libra të animuara me karaktere, 

avanturë me akcion, emision me komedi dhe/ose drame, libra komike, novela me grafike, 

libra për fëmijë, udhërrëfyesit strategjik, revista me karaktere të animuara, aventura me 

akcion, programe me komedi dhe/ose drama, libra për ngjyrosje, libra të aktiviteteve për 

fëmijë; material për zyre, letër për shkrim, pliko, fletore për shënime, ditarë, fletore 

shënimesh, uresë, kartela për tregti; litograf; lapsa, stilolapsa, kuti për te njëjtat, gome, 

ngjyra, marker, lapsa me ngjyrë,  komplet për pikturim, shkumësa dhe banak; ngjites me 

fotografi dhe libra me ngjites me fotografi, letër indigo, bartës i ngrohtësisë; postere; filma 

ngjites plastik me leter qe hiqet  per te vendosur imazhet per qellime dekorative; fotografi 

te montuara dhe/ose jo-te montuara; rafte për libra, etiketa për libra, kalendarë, letër për 

mbështjelljen e dhuratave; letra dekorative per dekorime, psh. salveta letre; mbulesa letre 

per tavoline, letra te shtypura, kapele letre, ftesa, mbulese tavoline letre, dekorime letre për 

torte; ngjitese dekorativ të shtypura për qëndisje ose për t’u vendosur në pëlhure; modelet e 

shtypura për kostume, pizhame, kanatiere dhe bluza.    
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18   Çanta sportive, çanta te shpinës për foshnje, çanta të shpinës, çanta për pazhë, çanta për 

libra, çanta për  pelena-pampers, çanta shpine, çanta dokumentesh, çanta për takime pune, 

çanta për gjim, çanta për bartje, kuleta për monedha, çanta te belit, çanta shpine, çanta 

korsetë, çanta për treg, çanta tregu për përdorim te gjatë, ombredha; kuletë; aksesorë te 

punuar nga lëkura, përkatësisht, kuleta, çanta dore, dhe çanta shpine.   

21   Mallra nga qelqi, qeramike dhe argjile, domethënë, pjata të thella, pjata, filgjan kafeje 

dhe gota; gota qelqi për pije, domethënë, kavanoza,  krikëll (gote e madhe) dhe gota 

për pije; komplet për sheqer dhe krem; gota për fëmijë; kavanoza për ushqim; figura 

qeramike, qelqi dhe porcelani; furçë dhëmbësh; ibrik të kafesë jo elektrike dhe jo prej 

metali të çmuar; kuti për ushqim; shportë për ushqim; shporta letre; kovë për akull; kova 

plastike; kuti për dush; tepsi për tortë; lugë për servim të ushqimit, domethënë, lugë për 

servim të pites, mbajtës për tortë, lopatëz për ushqim, kapese për perdorim në kuzhine, dhe 

luge për servimn e tortës; kuti me vegla gatimi; mbulesa plastike; enë termoizoluese për 

ushqim ose pije; prerese biskotash; çels për hapje të pijeve; shishe për ujë të shitura bosh; 

shishe për verë; shihe të vogal për pije alkoolike; dorashka për kopshtarinë; dorashka 

shtëpiake të gomës; dhe set për darkë, pra, pjata letre dhe gota letre; Mbulese për tavolinë, 

jo prej letre ose tekstili; pëlhurat për pjata.    

25   Veshje për burra, gra dhe fëmijë, domethënë, këmisha, bluza të gjata, bluza, kostume 

vrapimi, pantallona të gjatë, pantallona të shkurtë, pantallona të shkurtet mbi gju, bluza pa 

meng, veshje për shi, përparese për fëmijë, fund, bluza, kostume, rroba të ngjitura për 

femijë, rripa të holle, triko, xhaketa, pallto, kotumet për shi, kostumet për dëborë, lidhese, 

veshje ceremoniale, kapelë, kesulë, kapelë për diell, dorashka, rripa, shalle, veshje gjumi, 

pizhame, të brendshme, mbathje, çizme, këpucë, atlete, sandale, çorape, çizme, çorape si 

papuqe, kostume për not, maskaradë dhe kostume për Hallowen.   

35   Shërbimet e shitjes me pakicë në internet që kanë përmbajtje argëtuese dhe arsimore, 

domethënë abonimet për filma dhe shfaqje televizive; shërbimet e dyqaneve të shitjes me 

pakicë, shërbimet ne internet (online) të shitjes me pakicë, të gjitha me mallra të konsumit 

dhe artikuj dhuratë, artikuj suvenire, koleksione, lojëra kompjuterike, pajisje kompjuterike, 

DVD, libra, libra komik, romane grafike, libra audio të para-regjistruara, libra elektronikë, 

syze dielli, magnet, stoli, mbajtese për çelsa, materialet e shtypura, botimet, kartat, posterët, 

furnizimet e artit, shkrimi, afishe, furnizimet shkollore dhe te zyra, çanta, kuleta, çanta 

shpin, veshje për kafsh shtepiake, pajisje dhe enë për shtëpi, pëlhura për shtëpi, mbulesa për 

shtëpi, elemente për shtëpi, aksesorë të modës, kapele, këpucë, kostume, pajisje kostumesh, 

dekorime për pemen e Krishtlindjes, lojëra, mallra sportive, lodra, figurina, ushqim, 

karamele dhe pije; sigurimi i informacionit, lajmeve dhe komenteve në fushën e biznesit 

argëtues; reklamat dhe shërbimet promocionale; shërbime të reklamimit dixhital; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbimet e marketingut, reklamimit dhe 

promovimit; hulumtimi i tregut dhe shërbimet e informacionit; shërbimet reklamuese, 

domethënë, promovimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike dhe të komunikimit; që veprojnë në treg për të tjerët; shërbime të dyqaneve 

me pakicë në internet që përmbajnë mediat digjitale, domethënë regjistrimet dixhitale të 

para-regjistruar, regjistrimet e të dhënave dhe të dhënave që përmbajnë muzikë, tekst, 

video, lojëra, komedi, dramë, veprim, aventurë ose animacion; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet internetit; sigurimin e bazave të të dhënave kompjuterike 

në internet dhe bazave të të dhënave të kërkuara në internet në fushën e argëtimit për të 

tjerët; shërbime reklamimi dhe marketingu drejtëpërdrejtë (on-line); sigurimi dhe dhënia 
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me qira e hapësirës reklamuese në internet; ofrimin e shërbimeve të ankandit drejtëpërdrejtë 

(on-line); krahasimi i shërbimeve të blerjeve, përkatësisht dhënia e informatave dhe 

këshillave komerciale për konsumatorët dhe ofrimi i shërbimeve të krahasimit të çmimeve; 

shërbimet e marketingut.    

38   Telekomunikimet; shërbimet e telekomunikimit; ofrimin e pajisjeve në internet për 

bashkëveprim në kohë reale me përdoruesit e tjerë të kompjuterave në lidhje me tema me 

interes të përgjithshëm; ofrimin e bisedave (chat-ve) në internet, tabelat e buletineve 

elektronike dhe forumeve për transmetimin e mesazheve ne mes të përdoruesve; 

Transmetimi i përmbajtjes audiovizuale dhe multimediale përmes internetit; transmetimin 

dhe shpërndarjen e përmbajtjeve audiovizive dhe multimediale përmes internetit; shërbimet 

e transmetimit video sipas porosisë (on-demand); Audio dhe video në transmetim të 

kërkesës; transmetimi i përmbajtjes audio dhe vizuale; transmetimet audio dhe vizuale; 

transmetimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes audio dhe vizuale; shërbimet e transmetimit 

në internet; shërbime transmetimi video nëpërmjet internetit; shërbimet e transmetimit 

audio në internet; Shërbimet e transmetimit të videos nëpërmjet internetit ose rrjetit tjetër të 

komunikimit, dmth. transmetimi elektronik i videoklipeve; shërbimet e transmetimit dhe 

sigurimi i qasjes së telekomunikacionit në përmbajtjen video dhe audio të ofruara nëpërmjet 

një shërbimi video sipas porosise (on-demand) nëpërmjet internetit; sigurimi i qasjes së 

shumëfishtë në një rrjet global informacioni kompjuterik; shërbime te bisedave në dhomë 

(chat); shërbimet e portalit; shërbimet e postës elektronike; sigurimi i qasjes së përdoruesit 

në internet; duke siguruar një shërbim të rrjetit të drejtperdrejtë (on-line) që u mundëson 

përdoruesve të krijojnë profile personale që paraqesin informacionin e rrjeteve sociale; 

sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në internet dhe në bazat e të dhënave 

të kërkuara në internet në fushën e argëtimit; duke siguruar qasje në një rrjet kompjuterik 

ose në uebfaqe që paraqet grupe diskutimesh interaktive, duke përfshirë grupe diskutimi të 

tilla në lidhje me libra, libra komik, romane grafike, libra për fëmijë, autorë dhe lexim.   

41   Shërbimet botuese; Shërbimet elektronike botuese, domethënë, botimin e teksteve dhe 

veprave grafike të të tjerëve në internet duke përfshirë artikuj, romanizime, skripte, libra 

komik, udhëzime strategjike, fotografi dhe materiale vizuale; botime jo të shkarkueshme të 

natyrës së librave që përmbajnë karaktere nga animacione, veprime aventurë, komedi 

dhe/ose veçori dramash, libra komik, libra për fëmijë, udhëzime strategjike, revista që 

përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë veprimi, komedi dhe/ose veçori të dramës, 

ngjyrosje librat, librat e veprimtarisë së fëmijëve dhe revistat në fushën e argëtimit; 

shërbimet e lojërave elektronike të ofruara nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; sigurimi 

i kompjuterëve, lojrave elektronike dhe video në internet; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të lojërave interaktive jo të shkarkueshme; sigurimi i kazinove dhe lojrave të 

lojërave; shërbimet argëtuese, domethënë, lojëra kazino; shërbimet e lojrave elektronike të 

kazinos; shërbime argëtuese të natyrës së kinemasë multipleks dhe zhvillimit të teatrit, 

ekspozitë filmike, shpërndarje filmash; Shërbimet argëtuese, domethënë, sigurimin e 

filmave jo të shkarkueshëm dhe emisioneve televizive nëpërmjet një shërbimi video-sipas 

kërkeses (on-demand); sigurimi i filmave dhe shfaqjeve televizive që nuk mund të 

shkarkohen nëpërmjet një shërbimi transmetimi video sipas kërkeses  (on-demand); 

sigurimi i një uebfaqeje që paraqet shfaqje televizive, filma dhe përmbajtje argëtuese 

multimediale, të cilat nuk mund të shkarkohen, si dhe informacione, rishikime dhe 

rekomandime në lidhje me shfaqjet televizive, filma dhe përmbajtje argëtuese 

multimediale; shërbime argëtuese në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit, shpërndarjes 
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dhe postproduktit të filmave të filmave, shfaqjeve televizive, ngjarjeve të veçanta dhe 

përmbajtjes argëtuese multimediale; shërbime argëtuese të natyrë së performancës së gjallë 

teatriale, muzikore ose komike; shërbime për parkun zbavitës; paraqitja e shfaqjeve të 

drejtpërdrejta ose të para-regjistruar dhe/ose filmave; argëtim dhe/ose rekreacion; shërbimet 

e klubeve argëtuese; shërbimet të klubeve e tifozëve.    

 

 

(111)  24445 

(151)  14/02/2019 

(181)  03/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/572 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  24461 

(151)  20/02/2019 

(181)  04/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/573 

(732)  GUCCIO GUCCI S.P.A. Via 

Tornabuoni 73/R 50123 Firenze, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura optike dhe instrumente;syze duke përfshi e xhamat;syze dielli, korniza 

dhe thjerrëza, syza te mençura;pajisje komunikimi dhe aparatura duke përfshirë tabletë, 

telefonat mobil,  telefonat e mençur, lexuesit MP3 dhe kompjuterët përkatësisht shtëpizat,  

pajisje elektronike pa përdorim nga duart, mbështjellëse, mbushës, shirita, dëgjuese;orët e 
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mençura.   

14   Metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre; gurët e çmuar; bizhuteri duke përfshire zinxhirët; 

gjerdan; unaza; byzylyk; dekorues veshi ose vrase zbukuruese; karficë zbukurimi; 

zbukurues bizhuterie; instrumentet horologjike dhe kronometrike; orë; orë dore; kuti 

bizhuterie dhe kutitë për orë dore; rripa për orë dore; pulla dekorues; gjilpëra dekoruese të 

kravatave; mbajtëse e çelësave ne formë unaze;  zengjinet e mbajtësve të çelësave dhe 

zbukuruesit si dhe pjesët e tyre; stoli bizhuterie për këpucë.             

18   Lëkura dhe imitimet lëkurave; lëkura kafshe; lëkur kafshe e terur për përdorim; 

mbathje dhe valixhe udhëtimi; çadra dhe çadra dielli, bastun për ecje; kamxhik; parzmore 

dhe takëme kuajsh; çanta; çanta krahu; çanta shpine; çanta boston (çant dore); çanta beli; 

çanta për bartje të foshnjave; çanta për blerje; çanta dufle ( qanta dore personale ); çanta 

tote (çanta te vogla  për bartje te sendeve); çanta për mbrëmje; çanta dore te vogla; kuleta; 

çanta dore; këllëf lëkure për kredit kartelat dhe mbajtëset; këllëf i biznes kartelave; çanta 

udhëtimi prej lëkure; çanta udhëtimi për këpucë; valixhe e vogël; çanta për atashe; çanta te 

vogla prej lëkure; çanta bartëse të bëra prej lëkure; çanta shkollore dhe çanta shpine; 

valixhe; çanta sportive; çanta dhe mbajtëse për veshje sportive; këllëf i çelësave të bërë nga 

lëkura; çanta shpine; çanta e madhe shpine me shirita dhe me kornizë  (  çantë për përdorim 

nga alpiniste , kampistët etj. ) ; çanta udhëtimi me rrotë; kuti që shitet e zbrazët; çanta rroje 

që shitet e zbrazët; çanta plazhi.   

25   Veshje; mbathje; kapela     

35   Reklamim;marketing;marketing i ngjarjeve;menaxhim biznesi;administrim 

biznesi;zyre funksioni;promovim;reklamim dhe marketing on-line (drejt për drejte përmes 

rrjetit të internetit) në ueb faqe;organizimi, udhëheqje dhe promovimi i ngjarjeve kryesore 

për çështje komerciale dhe për qëllime reklamimi;transmetim on-line (drejt për drejte) 

reklamimeve publicistike për palët e treta nëpërmjet rrjeteve elektronike të 

komunikimit;shërbime të shitjes on-line (drejt për drejte përmes rrjetit të internetit) dhe 

shërbimet e shitjes lidhur me: aparatura optike dhe instrumente;syze duke përfshi e 

xhamat;syze dielli, korniza dhe thjerrëza, syza te mençura;pajisje komunikimi dhe 

aparatura duke përfshirë tabletë, telefonat mobil,  telefonat e mençur, lexuesit MP3 dhe 

kompjuterët përkatësisht shtëpizat,  pajisje elektronike pa përdorim nga duart, 

mbështjellëse, mbushës, shirita, dëgjuese;orët e mençura;metalet e çmuara dhe aliazhet e 

tyre;gurët e çmuar;bizhuteri duke përfshire zinxhirët;gjerdan;unaza;byzylyk;dekorues veshi 

ose vrase zbukuruese;karficë zbukurimi;zbukurues bizhuterieinstrumentet horologjike dhe 

kronometrike; orë; orë dore; kuti bizhuterie dhe kutitë për orë dore; rripa për orë dore; pulla 

dekorues; gjilpëra dekoruese të kravatave; mbajtëse e çelësave ne formë unaze;  zengjinet e 

mbajtësve të çelësave dhe zbukuruesit si dhe pjesët e tyre; stoli bizhuterie për këpucë; 

Lëkura dhe imitimet lëkurave; lëkura kafshe; lëkur kafshe e terur për përdorim; mbathje 

dhe valixhe udhëtimi; çadra dhe çadra dielli, bastun për ecje; kamxhik; parzmore dhe 

takëme kuajsh; çanta; çanta krahu; çanta shpine; çanta boston (çant dore); çanta beli; çanta 

për bartje të foshnjave; çanta për blerje; çanta dufle ( qanta dore personale ); çanta tote 

(çanta te vogla  për bartje te sendeve); çanta për mbrëmje; çanta dore te vogla; kuleta; çanta 

dore; këllëf lëkure për kredit kartelat dhe mbajtëset; këllëf i biznes kartelave; çanta 

udhëtimi prej lëkure; çanta udhëtimi për këpucë; valixhe e vogël; çanta për atashe; çanta te 

vogla prej lëkure; çanta bartëse të bëra prej lëkure; çanta shkollore dhe çanta shpine; 

valixhe; çanta sportive; çanta dhe mbajtëse për veshje sportive; këllëf i çelësave të bërë nga 

lëkura; çanta shpine; çanta e madhe shpine me shirita dhe me kornizë  (  çantë për përdorim 
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nga alpiniste , kampistët etj. ) ; çanta udhëtimi me rrotë; kuti që shitet e zbrazët; çanta rroje 

që shitet e zbrazët; çanta plazhi; veshje; mbathje; kapela instrumentet horologjike dhe 

kronometrike; orë; orë dore; kuti bizhuterie dhe kutitë për orë dore; rripa për orë dore; pulla 

dekorues; gjilpëra dekoruese të kravatave; mbajtëse e çelësave ne formë unaze;  zengjinet e 

mbajtësve të çelësave dhe zbukuruesit si dhe pjesët e tyre; stoli bizhuterie për këpucë; 

Lëkura dhe imitimet lëkurave; lëkura kafshe; lëkur kafshe e terur për përdorim; mbathje 

dhe valixhe udhëtimi; çadra dhe çadra dielli, bastun për ecje; kamxhik; parzmore dhe 

takëme kuajsh; çanta; çanta krahu; çanta shpine; çanta boston (çant dore); çanta beli; çanta 

për bartje të foshnjave; çanta për blerje; çanta dufle ( qanta dore personale ); çanta tote 

(çanta te vogla  për bartje te sendeve); çanta për mbrëmje; çanta dore te vogla; kuleta; çanta 

dore; këllëf lëkure për kredit kartelat dhe mbajtëset; këllëf i biznes kartelave; çanta 

udhëtimi prej lëkure; çanta udhëtimi për këpucë; valixhe e vogël; çanta për atashe; çanta te 

vogla prej lëkure; çanta bartëse të bëra prej lëkure; çanta shkollore dhe çanta shpine; 

valixhe; çanta sportive; çanta dhe mbajtëse për veshje sportive; këllëf i çelësave të bërë nga 

lëkura; çanta shpine; çanta e madhe shpine me shirita dhe me kornizë  (  çantë për përdorim 

nga alpiniste , kampistët etj. ) ; çanta udhëtimi me rrotë; kuti që shitet e zbrazët; çanta rroje 

që shitet e zbrazët; çanta plazhi; veshje; mbathje; kapela.             instrumentet horologjike 

dhe kronometrike; orë; orë dore; kuti bizhuterie dhe kutitë për orë dore; rripa për orë dore; 

pulla dekorues; gjilpëra dekoruese të kravatave; mbajtëse e çelësave ne formë unaze;  

zengjinet e mbajtësve të çelësave dhe zbukuruesit si dhe pjesët e tyre; stoli bizhuterie për 

këpucë; Lëkura dhe imitimet lëkurave; lëkura kafshe; lëkur kafshe e terur për përdorim; 

mbathje dhe valixhe udhëtimi; çadra dhe çadra dielli, bastun për ecje; kamxhik; parzmore 

dhe takëme kuajsh; çanta; çanta krahu; çanta shpine; çanta boston (çant dore); çanta beli; 

çanta për bartje të foshnjave; çanta për blerje; çanta dufle ( qanta dore personale ); çanta 

tote (çanta te vogla  për bartje te sendeve); çanta për mbrëmje; çanta dore te vogla; kuleta; 

çanta dore; këllëf lëkure për kredit kartelat dhe mbajtëset; këllëf i biznes kartelave; çanta 

udhëtimi prej lëkure; çanta udhëtimi për këpucë; valixhe e vogël; çanta për atashe; çanta te 

vogla prej lëkure; çanta bartëse të bëra prej lëkure; çanta shkollore dhe çanta shpine; 

valixhe; çanta sportive; çanta dhe mbajtëse për veshje sportive; këllëf i çelësave të bërë nga 

lëkura; çanta shpine; çanta e madhe shpine me shirita dhe me kornizë  (  çantë për përdorim 

nga alpiniste , kampistët etj. ) ; çanta udhëtimi me rrotë; kuti që shitet e zbrazët; çanta rroje 

që shitet e zbrazët; çanta plazhi; veshje; mbathje; kapela.                

 

 

 

(111)  24334 

(151)  30/01/2019 

(181)  04/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/574 

(591)  e kuqe dhe e bardhë  

(732)  TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT 

BANKASI ANONIM SIRKETI  

DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. 

NO:8 ULUS ANKARA, TR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartë-

modedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe 

(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit.   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme.   

 

 

(111)  24332 

(151)  30/01/2019 

(181)  04/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/575 

(591)  e kuqe, e bardhë dhe e zezë 

(732)  TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT 

BANKASI ANONIM SIRKETI  

DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. 

NO:8 ULUS ANKARA, TR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartë-

modedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe 

(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit;   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme.   
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(111)  24331 

(151)  30/01/2019 

(181)  04/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/576 

(591)  e kuqe, e bardhë dhe e zezë 

(732)  TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT 

BANKASI ANONIM SIRKETI  

DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. 

NO:8 ULUS ANKARA, TR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartë-

modedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe 

(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit.   

36   Sigurimet;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e pasurive të patundshme.   

 

 

 

(111)  24330 

(151)  30/01/2019 

(181)  04/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/577 

(732)  TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT 

BANKASI ANONIM SIRKETI  

DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. 

NO:8 ULUS ANKARA, TR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-
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shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartë-

modedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe 

(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit.   

36   Sigurimet;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e pasurive të patundshme.   

 

 

 

(111)  24329 

(151)  30/01/2019 

(181)  04/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/578 

(591)  ngjyrë pembe, e kuqe, e bardhë dhe e 

zezë 

(732)  TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT 

BANKASI ANONIM SIRKETI  

DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. 

NO:8 ULUS ANKARA, TR 

(740)  Hekuran RAMA - ZMP IP L.L.C 

Ndue Përlleshi - Alko Impex - Obj. 2/1 nr. 9, 

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartë-

modedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe 

(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit.   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme.   

 

 

 

(111)  24443 

(151)  14/02/2019 

(181)  15/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/630 

(732)  Laticrete International, Inc.,  

A Connecticut Corporation  One Laticrete 

Park North Bethany, CT 06524-3423, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

(540)   
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rrëshira të pa përpunuara artificiale, materie plastike të pa 

përpunuara; tretje për shuarjen e zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje 

dhe saldim; materie për regjjen e lëkurave shtazore dhe lëkurave- me fije leshi;  substanca 

ngjitëse të cilat përdoren në industri; stuko dhe materiale tjera për mbushje; përzierje 

plehrash (kompost), plehra organike (të shtallave), plehra; preparate biologjike për 

përdorim në industri dhe shkencë; preparate kimike për përdorim industriale; kemikate për 

beton; substancë lidhëse, duke përfshirë substanca lidhëse për beton me bazë uji; substanca 

me bazë uji të cilat e zvogëlojnë avullimin e betonit; preparate për përgatitjen e lidhëseve 

kimik  për përdorim në industri, përkatësisht, shtues-aditivë latex polimerik  si mjete lidhës 

për beton, llaç (mallter), gips, pllaka, tulla, gurë, mermer dhe zbërthyes të lëngshëm të 

çimentos për ndërtimtari; përzierje kimike për hidroizolimin e produkteve të cilat përdoren  

në murosje, produkte pllakash dhe të tjera të cilat përdoren në ndërtimtari dhe sipërfaqe 

ndërtimore, siç  janë bazene, sipërfaqe ndërtimore të brendshme dhe sipërfaqe ndërtimore të 

jashtme; shtesa-aditive polimerike në formën kimike për prodhimin apo përpunimin e llaçit 

(mallterit), zbërthyesit e lëngshëm te çimentos, gipsit, tretje për shuarjen e gëlqeres, betonit 

dhe përzierjeve tjera të çimentos; lateks shtesa-aditive në formë kimike për prodhimin apo 

përpunimin e llaçit (mallterit), zbërthyes të lëngshëm të çimentos, gipsit, tretje për shuarjen 

e gëlqeres, betonit dhe përzierjeve tjera të çimentos; preparate për hidroizolimin e betonit, 

përveç ngjyrave; membrana hidroizoluese me bazë të polimerit (kauqukut) të lëngshëm për 

përdorim në ndërtimtari, riparimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave; bashdyzime kimike për 

forcimin e betonit, duke përfshirë bashdyzime për forcim në bazë akrili, uji, rrëshire dhe 

dylli; mjete lidhëse për beton; substanca për forcimi e gëlqeres dhe betonit; produkte për 

mirëmbajtjen e betonit; produkte për mirëmbajtjen e çimentos; mjete lidhëse për beton; 

mjete për forcimin e betonit dhe gëlqeres, produkte për konservimin e betonit, shtrënguesit 

hapësinorë të betonit dhe/ose llaçit (mallterit); agregate dhe forcues agregate; produkte për 

konservimin e betonit; mbushje për çarje dhe nyje; mjete kimike për nxjerrjen e formave të 

betonit nga kallëpi; preparate për ndarjen e produktit nga kallëpi   

7   Makina, vegla makinash, vegla elektrike; motor, përveç për automjete tokësore; 

kontakte makinash dhe elemente transmisioni  përveç për automjete tokësore;  makina 

bujqësore, përveç veglave të dorës të cilat vihen në funksion me përdorimin e dorës; 

makina bujqësore  përveç atyre të cilat vihen në funksion me dorë; inkubator për vezë; 

makina automatike për shitje; bateri (akumulatorë) elektrik dhe përzierës (mikser) për 

vendosjen e ngjitësit të gurit në pllakat e çeramikës,  panele (furnir) nga porcelani dhe guri   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe për qëllime sanitare;  sisteme vazhduese para-montuese për dush dhe 
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produkte për dush dhe kabina dushi, përkatësisht, paravane për dush me dukje si te dush 

kabina; vaska për dush; pjesë pajisjesh për banja, përkatësisht gypa për kullimin e ujit për 

kabina dushi; ulëse të ndërtuara dhe karrige për dush kabina; sisteme të ngrohjes së 

dyshemeve të cilët përbehen nga gypat spirale elektrike për ngrohjen e dyshemeve, shtroja-

shtresa të dyshemeve, termostat për ngrohje të dyshemeve dhe treguesit e dështimit të 

energjisë elektrike, të cilët shiten së bashku si njësi;  sisteme elektrike të ngrohjes së 

dyshemeve, përkatësisht, kabllo, shtresa elektrike dhe senzorë të cilët shiten si njësi     

17   Gomë e pa përpunuar dhe gjysme e përpunuar, gutaperkë, kauçuk, azbest, liskun dhe 

zëvendësuesit e të gjitha këtyre materialeve; plastikë dhe rrëshirë në formën e krijuar për 

përdorim në prodhimtari; materiale për mbyllje hermetike, mbyllje dhe izolim; gypa jo 

metalike të lakuar  dhe zorrë-gypa uji; membrana mbyllëse duke përfshirë edhe ato të cilat 

përdoren në ndërtimtari; membrana mbyllëse dhe shtresa mbrojtëse të cilat përdoren në 

ndërtimtari; membrana hidroizoluese të cilat përdoren në ndërtimtari; mbyllëse me ngjitës  

të cilat përdoren në beton, llaç (mallter), tulla dhe gurë për përdorim në ndërtimtari; pëlhura 

me bazë poliuretani për përdorim në mbyllje dhe izolim në ndërtesa; izolimi i zërit në 

ndërtesa; membrana për rezistencë në ndikimet atmosferike dhe barriera të avullit; masa për 

mbyllje; barriera epokside të cilat përdoren në beton dhe llaç për qëllime ndërtimtarie   

19   Materiale ndërtimore (jo metalike);  gypa të forta jo metalike për ndërtim-rrethoja; 

asfalt, katran  dhe bitumin (rrëshirë); konstruksione bartëse jo metalike; lapidare, jo 

metalike; zbërthyes i lëngët i çimento me bazë epoksidi; materiale ngjitëse dhe lidhëse 

ndërtimore përkatësisht, llaç, zbërthyes i çimentos së lënget, mastikës dhe çimentos, për 

vendosjen e pllakave, tullave, gurit dhe shtesave tjera sipërfaqësore; gips për nevoja të 

ndërtimtarisë; pllaka të çimentos për ndërtimtari; përzierje të çimentos dhe  rërës për nevoja 

të ndërtimtarisë; shtresa dyshemeje, përfshirë këtu shtresa të cilat vet nivelizohen; shtresa 

dyshemeje, përkatësisht, shtresa plastike dhe membrana nga pëlhura si rezistues dhe shtresa 

për vendosjen e pllakave  përmes shtresave të murit, tavanit dhe dyshemesë; materiale 

ndërtimore, përkatësisht, materiale shumë shtresore ose përzierje të çimentos, hidraulik  dhe 

mbushje agregate; materiale ndërtimore, materiale shumë shtresore ose përzierje të 

çimentos hidraulike dhe mbushje, siç janë prerëse të drurit, kemikate jo aktive, gur i 

plasaritur ose mermer i cili përdoret së bashku me përzierje nga lateksi i lëngët për punimin 

dhe formatizimin e dyshemeve, mureve, tavaneve, pllakave izoluese ose për riparimin e të 

njëjtave; beton i armiruar dhe materiale të betonit; materiale për dysheme; materiale për 

ripërtrirjen e sipërfaqeve të betonit; zbërthyes të lëngshëm të betonit; mase për mbushjen e 

lidhëseve me bazë çimentos tek të cilat mund të kontrollohet zgjërimi; mbushje për qarje 

dhe nyje për beton; llaç; llaç për arnimin e betonit; sistem për  arnimin me baza çimento; 

mbyllëse dhe lyrës me bazë çimento për sipërfaqe të betonit; shtresa betoni të cilat 

nivelizohen vetvetiu; shtresa të dyshemeve, përfshirë edhe shtresa të cilat përmbajnë 

agregate të bajtuna; agregate për beton; përzije nga çimentoja dhe  agregate   
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(111)  24528 

(151)  01/03/2019 

(181)  16/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/635 

(591)  bardhe, kafte e ndritshme, kafte e 

erret, kuqe e ndritshme, kuqe e erret, zeze, 

krem e ndritshme, krem e erret, portokalli 

(732)  Društvo za proizvodnju, preradu i 

promet "NELLI" DOO Georgija Jakšića 14, 

15300 Loznica, RS 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   çokollata   

 

 

 

(111)  24526 

(151)  01/03/2019 

(181)  16/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/638 

(526)  KIDS 

(591)  bardhe, kafte e ndritshme, kafte e 

erret, kuqerremt, kuqe, kalter e ndritshme, 

nuanse ngjyres se kalter, e verdhe e 

ndritshme, e verdhe e erret, ngjyre geshtjenje, 

gjelber, hirit e ndritshme, ngjyre lekure 

(732)  Društvo za proizvodnju, preradu i 

promet "NELLI" DOO  Georgija Jakšića 14, 

15300 Loznica, RS 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   çokollata   
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(111)  24519 

(151)  01/03/2019 

(181)  16/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/642 

(591)  Kuqe, arit,,kafe,gjelbert,verdhë, 

bardhë 

(732)  Društvo za proizvodnju, preradu i 

promet "NELLI" DOO  Georgija Jakšića 14, 

15300 Loznica, RS 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   ëmbëlsira   

 

 

 

(111)  24472 

(151)  21/02/2019 

(181)  18/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/651 

(732)  Drugs Minerals and Generics ITALIA 

S.R.L. Via Laurentina km 26.700, 00071 

Pomezia (RM), IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve    

 

 

 

(111)  24473 

(151)  21/02/2019 

(181)  18/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/652 

(732)  Drugs Minerals and Generics ITALIA 

S.R.L. Via Laurentina km 26.700, 00071 

Pomezia (RM), IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

 

 

 

(111)  24474 

(151)  21/02/2019 

(181)  18/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/653 

(591)  E kaltër , ngjyrë pembe. 

(732)  Drugs Minerals and Generics ITALIA 

S.R.L. Via Laurentina km 26.700, 00071 

Pomezia (RM), IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh.   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve.   

 

 

 

(111)  24478 

(151)  21/02/2019 

(181)  18/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/654 

(591)  E kaltër, e kuqe. 

(732)  Drugs Minerals and Generics ITALIA 

S.R.L. Via Laurentina km 26.700, 00071 

Pomezia (RM), IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 
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lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve.    

 

 

 

(111)  24477 

(151)  21/02/2019 

(181)  18/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/655 

(591)  E kaltër , e bardhë. 

(732)  Drugs Minerals and Generics ITALIA 

S.R.L. Via Laurentina km 26.700, 00071 

Pomezia (RM), IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve. 

   

 

 

(111)  24471 

(151)  20/02/2019 

(181)  21/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/661 

(591)  E kaltër e mbyllur, e bardhë dhe 

ngjyrë hiri. 

(732)  Webhelp 161 rue de Courcelles 

75 017 PARIS, FR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Terminalet e telekomunikimit, terminalet multimediale; aparate për regjistrimin, 

transmetimin, riprodhimin dhe përpunimin e të dhënave, tingujve dhe imazheve; softuer 

kompjuterik, përfshirë softuer për përpunimin e të dhënave, softuer për krijimin, 

menaxhimin, azhurnimin dhe funksionimin e bazave të të dhënave, softuer për sigurimin e 

çasjes të shërbimit të postës elektronike, softuer për të siguruar qasje në një rrjet 

kompjuterik ose një rrjet të transmetimit të të dhënave, rrjete (të tilla si interneti) ose rrjete 

private ose të kufizuara të qasjes (si një intranet) ose një motor kërkimi në internet; lojëra 

elektronike në mënyrë automatike; të dhënat, aparatet për regjistrimin e tingullit dhe të 

imazhit, kompjuterët, në veçanti serverat kompjuterikë, kompjuterët, transmetimi i të 
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dhënave dhe terminalet telefonike, veçanërisht për rrjetet e komunikimit global (siç është 

interneti) ose rrjetet private ose të kufizuara të hyrjes (siç është intraneti); modemët, lidhësit 

në një kompjuter ose rrjet telefonik: serverët e bazës së të dhënave kompjuterike; aparatet 

transmetuese dhe marrëse për përpunimin e të dhënave dhe komunikimet; transportuesit për 

të dhënat magnetike dhe optike, dhe në veçanti për të dhënat e bazës së të dhënave; disqe 

optike; CD-ROM- kompakt disk; tinguj, imazhe dhe të dhëna, në veçanti disqet e 

regjistrimit të zërit, kompakt disqet (audio, video, multimedia); softuere; aplikacione 

softuerike.   

35   Abonimet në një shërbim mesazhit të radios; abonimet në një bazë të dhënash, 

abonimet në një server të bazës së të dhënave, abonimet për kompjuterët që sigurojnë qasje 

në rrjetet kompjuterike ose të transmetimit të të dhënave, veçanërisht për komunikimet 

globale (siç është interneti) ose rrjetet private ose të kufizuara të qasjes (si një intranet); 

abonimet në një shërbim të telekomunikimit: përditësimi i bazave të të dhënave; shërbimet 

e informacionit në lidhje me azhurnimin e bazave të të dhënave; grumbullimi i të dhënave 

në një skedar kryesor; renditja sistematike e të dhënave në një dosje qendrore; shpërndarja e 

materialit reklamues, publikimi i teksteve publicitare, dhënia me qira e hapësirave 

reklamuese, promovimi i shitjeve për të tjerët, vendosja e afisheve; azhurnimi i materialit 

reklamues, shpërndarja e mostrave; rregullimin e ekspozitave dhe panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; 

shërbimet e asistencës për menaxhimin e biznesit; konsulence për menaxhimin e biznesit 

dhe organizimin; ndihmë për menaxhimin tregtar ose industrial; menaxhim biznesi dhe 

konsulencë organizimi për kërkim në Internet; sistemimi dhe përpilimi i informacionit; 

ekspertë të konsulencës dhe efikasitetit në fushën e kërkimit të informacionit nëpërmjet një 

motori kërkimi në internet; shërbime të mbështetjes së biznesit; shërbimet e marketingut 

dhe telemarketing; shërbimet e sekretarisë, konsulencën dhe menaxhimin në fushën e 

sherbimeve të jashte të biznesit, promovimin e shitjeve, menaxhimin e personelit dhe 

rekrutimin, marrëdhëniet me klientët, konsulencë në fushën e lidhjeve telefonike dhe 

asistencë me klientët.   

36   Shërbimet financiare; Analiza financiare; Vlerësimet financiare; Informacion financiar; 

Mbledhja e pagesave; Menaxhimi financiar i pagesave të rimbursimit për të tjerët; 

Mbledhja e borxhit; Tregti me pasurin e arkëtueshmet të biznesit; Sigurimi i këshillave për 

klientët në lidhje me organizimin e rimarrjes së borxheve; Analiza financiare; Mbledhja e 

informacionit financiar; Sigurimet; sigurimi i huave kundrejt sigurimit; Shërbimet e 

transferimit monetar; Konsulencë financiare dhe të sigurimeve; Rregullimi i sigurimit të 

financave; Shërbimet e agjencive të kredive; Veprime bankare; Centralizimi i pagesave 

(marrja e pagesës për shitje); Mbledhja e detyrimeve dhe taksave; Transferet e fondeve; 

Veprime bankare; Fondet e ndërsjella; Kontabilitet; Depozita me vlerë; Kursime; 

Investimet e Fondit; Veprime bankare; Transferimi elektronik i fondeve; Shërbimet e 

administrimit të pagesave; Transferat financiare dhe transaksionet dhe shërbimet e 

pagesave   

38   Shërbimet telefonike dhe radiotelefonike; shërbimet e transmetimit të të dhënave, 

mesazheve dhe të dhënave dhe dërgimi me postë elektronike, nëpërmjet kompjuterit dhe 

përmes internetit; postën elektronike dhe shpërndarjen e informacionit me anë të mjeteve 

elektronike; bartja e informacionit që gjendet në depozitën e të dhënave dhe depozitën e 

imazhit, transmetimi i informacionit nëpërmjet internetit; telekomunikimet, sigurimi i 

qasjes në një rrjet telefonik, në një motor kërkimi në internet, në radiotelefon, transmetim të 
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të dhënave ose rrjete globale të komunikimit (siç është interneti) ose rrjete private ose të 

kufizuara të qasjes (si një intranet) si Internet) ose në një server privat ose të kufizuar të 

komunikimit të qasjes (si një intranet); shpërndarjen dhe transmetimin e informacionit 

nëpërmjet transmetimit të të dhënave; sigurimi i qasjes në serverat kompjuterikë kombëtarë 

dhe ndërkombëtarë; transmetimi satelitor i mesazheve; transmetimi dhe shpërndarja e zërit 

dhe imazheve; transmetimi i të dhënave, tingujve dhe imazheve të kompjuterizuara; bartja e 

informacionit të aksesueshëm nëpërmjet bazave të të dhënave kompjuterike ose 

transmetimit të të dhënave dhe serverëve të bazës së të dhënave kompjuterike; informatikë 

me qasje të largët; komunikimet nga terminalet kompjuterike; postën elektronike dhe 

shpërndarjen e të dhënave me anë të mjeteve elektronike, në veçanti për rrjetet e 

komunikimit global (siç është interneti) ose rrjetet private ose të kufizuara të qasjes (si një 

intranet); transmetimi i sigurt i të dhënave, tingujve ose imazheve; transmetimi i të 

dhënave, tingujve dhe imazheve; marrja e aparateve për transmetimin e të dhënave, 

tingujve dhe imazheve; dhënia me qira e aparatit për dërgimin e mesazhit; agjenci të 

lajmeve dhe të informacionit, informatat mbi telekomunikimet; dhënien në çasjen direkte 

në bazat e të dhënave dhe transmetimit të të dhënave dhe serverëve të bazës së të dhënave 

kompjuterike, rrjeteve të telefonit, radiotelefoneve ose të transmetimit të të dhënave ose 

rrjeteve të komunikimit global (siç është interneti) ose rrjeteve të qasjes private ose të 

kufizuara (si një intranet) server (siç është interneti) ose në një server komunikacioni privat 

ose të kufizuar (si një intranet); konsultimi dhe sigurimi i ekspertizës në fushën e 

transmetimit të të dhënave.   

42   Krijimi (dizenjimi dhe zhvillimi) i imazheve virtuale dhe interaktive;konsultimi dhe 

sigurimi i ekspertizës në fushën e informatikës;zhvillimin e softuerit (dizajnit), 

mirëmbajtjen e softuerit;krijimin dhe mbajtjen e faqeve të internetit;konsulencë teknike dhe 

ofrimin e ekspertizës në fushën e kërkimit të informacionit nëpërmjet një motori kërkimi në 

internet;asistencë teknike në fushën e kompjuterëve dhe telekomunikimeve;dhënia me qira 

e aparaturave për regjistrimin dhe përpunimin e të dhënave, domethënë kompjuterët dhe 

konsulencat teknologjike.   

 

 

 

(111)  24460 

(151)  19/02/2019 

(181)  21/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/662 

(732)  Kabushiki Kaisha Toshiba 

(Toshiba Corporation)  1-1, Shibaura 1-

chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Makina dhe aparate telekomunikuese; marrës televiziv (set televiziv); aksesorë për 

marrësa televiziv [set televiziv]; plejer të disqeve optike; rekorder të disqeve optike; 

aksesorë për plejer të disqeve optike; aksesore  për rekorder të disqeve optike; video plejer 

digjital; video rekorder digjital; DVD plejer; DVD rekorder; aksesorë për DVD plejer; 

aksesorë për DVD rekorderë; njësi displeji vizual; aksesorë  për njësitë e displejit vizual; 
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video ekrane; monitorë; ekrane displeji; tabela elektronike për shpallje; shenja digjitale; 

aksesorë për shenja digjitale; monitorë për sinjalizime digjitale; panele displaji për 

sinjalizime digjitale; audio paisje të cilat lidhen në aparate televizive, plajer të disqeve 

optike, rekorder të disqeve optike, DVD plajer, DVD rekorderë, ose hard disk drajvë 

rekorderë para së gjithash për zmadhimin  (amplifikim) të audio sinjaleve; amplifikatorë 

(zmadhues); hard disk drajverë; hard disk drajv rekorderë; aksesorë për hard disk drajvë 

rekorderë; hardverë kompjuterësh; softver kompjuterësh; programe kompjuterike të 

inqizuara (recorded); programe kompjuterike (softver i cili shkarkohet); nyje rrjetash 

kompjuterike; hardver dhe softver kompjuterik i cili perdoret për konjektim , managjim, 

kontrollim, monitorim dhe të mundësojë komunikimin në mes paisjeve  të gjërave të 

internetit (Internet of Things) nëpërmjet të rrjetave; hardver dhe softver kompjuterik për 

përdorim në kontrollimin e automatizimit në shtëpi (shtëpijak); paisje për kontrollimin  nga 

larg të automatizimeve shtepijake duke përdorur (IoT) konjektimin e cdo gjeje në internet 

të paisjeve për sistemet e sigurisë shtëpijake; hardveri dhe softveri kompjuterik për të 

siguruar ndihmësin (asistentin) personal; adapterë elektrik; AC adapterë; mbushes të 

baterive; bateri dhe qelija; akumulatorë elektrikë; pjesë dhe aksesorë për makina dhe 

aparate  telekomunikuese; antena; kabinete për aparate telekomunikeuse; altoparlantë; 

bazamente (mbajtës) dhe rafte për makina dhe aparate telekomunikuese; mbajtësa metalik 

për marrësa televiziv (TV set); ndegjuese; kufje; mikrofona; telekomanda; telekomanda per 

televizorë; telekomanda për plejerë të disqeve optike; telekomanda për rekorderë të disqeve 

optike; telekomanda për DVD plejerë; telekomandë për DVD rekorderë; telekomandë për 

hard disk drajv rekorderë; syza 3D; dhënësit 3D; adaptues rrjetash të kompjuterë.   

35   Kompajlimi dhe sistemimi i informatave në bazat e të dhënave kompjuterike.   

37   Riparimi dhe mirëmbajtja e makinave dhe aparateve telekomunikuese; riparimi i 

aparateve televizive; riparimi i disk plajerëve optik; riparimi i disk rekorderëve optik; 

riparimi i DVD plejerëve; riparimi i DVD rekorderëve; riparimi i hard disk drajv 

rekorderëve; riparimi dhe mirëmbajtja e makinave dhe aparateve elektronike; riparimi dhe 

mirembjatja e njësive të treguesve vizual; riparimi dhe mirembajtja e treguesve digjital; 

riparimi i hardverit kompjuterik; riparimi i altoparlantëve.   

38   Sigurimi i informatave për transmetimet televizive dhe të programeve televizive.   

42   Sigurimi i kërkuesve (search engine) për internet; projektimi i softverit kompjuterik, 

programimi kompjuterik, dhe mirëmbajtjen e softverit kompjuterik; sigurimi i programeve 

kompjuterike në rrjetat e bazave të të dhënave; sigurimi i shfrytëzimit të përkohshëm onlajn  

i softverit i cili nuk mund të shkarkohet nga interneti; cloude computing.  

 

 

(111)  24444 

(151)  14/02/2019 

(181)  21/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/663 

(732)  Portola Pharmaceuticals, Inc. 270 East 

Grand Avenue, South San Francisco, 

CALIFORNIA 94080, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  ANDEXXA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim  në onkologji dhe hematologji; preparate 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të koagulimit, trombozës, kancerit hematologjik, 

dhe inflamacioneve.    

 

 

 

(111)  24525 

(151)  01/03/2019 

(181)  23/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/665 

(732)  PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. 

Viale Monza 265 20126 MILANO, IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave).   

 

 

 

(111)  24511 

(151)  28/02/2019 

(181)  23/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/668 

(591)  Kafe, ari, e kaltër, e bardhë, e zezë 

(732)  Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

(740)  Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat, përzierjet e birrës se ndritshme dhe birrës se errët; birrat pa alkool, birrat 

me pak kalori dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e hopit; përzierjet e birrës dhe 

lëngjeve te frutave ose ekstrakteve të frutave dhe/ose frutave te aromatizuara; përzierjet e 

birrës me limonade ose pijeve me bazë portokalli; përzierjet e birrave dhe pijeve pa alkool; 

ujërat mineral; ujërat e tryezës, ujërat e pijës; uji i  gazuar; ujërat e burimit; ujërat e gazuar; 

limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; 

pijet e frutave; lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe përgatitjet tjera 

për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me  shtojca të qumështit, 

produktet qumështit ose desertët me bazë qumështi; pijet perimeve dhe lëngjet e perimeve; 

pijet jo-alkoolike me bazë të perimeve  ose me shtojca të perimeve; pijet jo alkoolike të 
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fermentuara.   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe ujërave te gazuar dhe 

pijeve te tjera jo alkoolike, lengjet e futave dhe pijet me bazë të frutave, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë 

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi 

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitje me 

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materiale të shtypura, 

mostra); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim 

on-line në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve 

reklamuese; reklamimi përmes porosisë me postë;  agjencitë e reklamimit; reklamimi; 

reklamimi në radio; prodhimi i reklamimeve në televizion; relacionet me publikun; studimi 

i tregut, hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i teksteve dhe mediave të regjistruara që 

përmbajnë zëra dhe imazhe për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi 

dhe mbajtja e panaireve tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe tubimeve për qëllime 

komerciale ose reklamimi.   

43   Ofrimi i ushqimit dhe pijeve në restorante; ofrimi i akomodimit të përkohshëm; ofrimi 

i ushqimit dhe pijeve (shërbime restoranti); shërbimet ne bar; shërbime te barit me ushqime 

te lehta; mensa; shërbime ne bare dhe kafe; shërbime restoranti (sigurimi i ushqimit dhe 

pijeve), ofrimi i hapësirave për konferenca; restorantet e vetë-shërbimit, shërbimet e 

konviktit, shërbimet hoteliere; shtëpi pritjeje; shërbimet e motelit, shërbimet e kampit të 

pushimeve (banesa), shërbimet e rezervimit të hoteleve dhe dhomave, dhënia me qira e 

ndërtesave të transportueshme dhe tendave; ofrimi i ushqimit dhe pijeve; shërbimet e 

kujdesit ditor; dhënia me qira e shtëpive të pushimit; dhënia me qira e karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinave, pecetave, kavanozave të qelqit, kryesisht akomodimi i 

kafshëve.   

 

 

 

(111)  24524 

(151)  01/03/2019 

(181)  23/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/670 

(591)  E zezë dhe e bardhë. 

(732)  N.T.SH. “BAI”  Sh.p.k. Rr. Shaban 

Spahija  nr.61, Pejë, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)  CANIK 

 
 

     

 
 

 

(511) 13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët.    
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(111)  24487 

(151)  26/02/2019 

(181)  24/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/671 

(526)  Euro, Tours 

(591)  E zeze 

(732)  Agjensioni Turistik ‘’Euro Tours’’ 

Rr.D.e Kombit/Ferizaj, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)  Euro Tours 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve 

   

 

 

 

(111)  24447 

(151)  14/02/2019 

(181)  24/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/673 

(591)  Ngjyre kafe, e bardhë, hiri dhe ngjyrë 

argjendi 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produktet e qumështit, përkatësisht qumështi i pijshëm, posaçërisht duke 

përjashtuar qumështin e thartuar dhe dhallën; pije jo-alkoolike të përzier me qumësht (ku 

mbizotëron qumështi), ëmbëlsira të përgatitura kryesisht nga qumështi, që përmbajnë 

aromatizues me xhelatinë dhe/ose niseshte si agjentë përbërës.     

30   Puding, ushqime te ngrënshme të ngrira (akullore), pluhurat për akullore, ëmbëlsira 

dhe tortë që qëndrojne gjatë, sidomos ëmbëlsira të përgatitura dhe uafera, të gjitha mallrat e 

lartpërmendura mund të përmbajnë çokollata dhe/ose janë aromatizuar me çokollatë.   
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(111)  24485 

(151)  26/02/2019 

(181)  28/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/680 

(591)  E zezë , hiri 

(732)  RELOAD SHPK / L.L.C 

 Mag. Prishtinë – Ferizaj Km 7,10000, KS 

(740)  “LM Consulting”  sh.p.k. Magjistralja 

Prishtinë – Shkup km 10, pn. 14000 Lipjan, 

Kosovë (kompleksi Buçaj) 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 13   Armëzjarri, municion dhe predha; explosivë, fishekzarre   

25   Veshjet, mbathjet, kapelat   

35   Reklamat, menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit, pune shërbyese   

39   Transport, paketim dhe depo e mallrave; aranzhime te udhëtimit   

41   Edukim, ofrim i trajnimit, argëtimit; sportit dhe aktiviteteve kulturore   

 

 

 

(111)  24446 

(151)  14/02/2019 

(181)  29/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/685 

(732)  Winterhalter Gastronom GmbH 

Winterhalterstrasse 2-12 88074  

Meckenbeuren, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Sandoro 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat e larjes, përfshirë makinën larëse të enëve; pajisje pastruese me sodë 

kaustike (hidroksid te kaliumit) si një pjesë e makinës larëse të enëve   

11   Pajisje për pastrimin e ujit, përkatësisht aparatura për zbutjrn e ujit, si dhe njësitë që 

janë pjesë përbërese të tyre; aparaturat dhe pajisjet e desalancimit (procesi i eliminimit të 

kripës nga uji), si dhe njësitë që janë pjesë përbërse të tyre, aparatet dhe instrumentet për 

pastrimin e ujit (pompa filtruese) si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre, aparaturat e 

gatimit, furrat e gatimit, furrat e pjekjes dhe respiratoret  e gatimit   

35   Shërbimet e shitjes me pakicë për makinat e larjes, makina për larjen e enëve, pajisje 

për pastrimin e ujit, përkatësisht aparatura për zbutjrn e ujit, si dhe njësitë që janë pjesë 

përbërese të tyre; aparaturat dhe pajisjet e desalancimit (procesi i eliminimit të kripës nga 

uji), si dhe njësitë që janë pjesë përbërse të tyre, aparaturat dhe instrumentet për pastrimin e 

ujit (pompa filtruese) si dhe njësitë qe janë pjesë përbërse të tyre, aparaturat e gatimit, furrat 

e gatimit, furrat e pjekjes dhe respiratoret  e gatimit, të gjitha mallrat e lartpërmendur po 
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ashtu edhe si mallra të dorës së dytë 

  

 

 

(111)  24463 

(151)  20/02/2019 

(181)  29/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/687 

(300)  302017030847.7  29/11/2017  DE 

(732)  VTS VEKA Technologie Service 

GmbH & Co. KG Osttor 84  

48324 Sendenhorst, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  CELOTEC 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Shirita të plastikës dhe/ose të celulozës për mbështjellje të sipërfaqeve   

37   Informata në lidhje me mbështjellës të sipërfaqeve, në veçanti shiritave, për aq sa janë 

përfshirë në klasën 37; informata në lidhje me shtrimin e sipërfaqeve, për aq sa është 

përfshirë në klasën 37; mbështjellja e sipërfaqeve, në veçanti aplikimi i shtresave, 

veçanërisht shiritave në sipërfaqe, për aq sa është e përfshirë në klasën 37; shtrimi i 

shiritave, për aq sa është përfshirë në klasën 37   

40   Informata në lidhje me mbështjellës të sipërfaqeve, në veçanti shiritave, për aq sa janë 

përfshirë në klasën 40; informata në lidhje me mbajtjen dhe/ose shtrimin e sipërfaqeve, për 

aq sa janë përfshirë në klasën 40; mbajtja dhe/ose shtrimi i sipërfaqeve, në veçanti aplikimi 

i shtresave, veçanërisht shiritave në sipërfaqe, për aq sa janë përfshirë në klasën 40   

42   Konsulta në lidhje me teknologjinë; zhvillimi teknik në lidhje me mbajtjen dhe/ose 

shtrimin e sipërfaqeve, në veçanti zhvillimi teknik i shtrimit të sipërfaqeve, në veçanti 

zhvillimi teknik i shiritëve; testimi i produkteve të reja; kryerja e analizave laboratorike, 

testeve laboratorike dhe testeve teknike   

 

 

(111)  24464 

(151)  20/02/2019 

(181)  29/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/688 

(300)  302017030848.5  29/11/2017  DE 

(732)  VTS VEKA Technologie Service 

GmbH & Co. KG Osttor 84  

48324 Sendenhorst, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  CELOCOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Shirita të plastikës dhe/ose të celulozës për mbështjellje të sipërfaqeve   
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37   Informata në lidhje me mbështjellës të sipërfaqeve, në veçanti shiritave, për aq sa janë 

përfshirë në klasën 37; informata në lidhje me shtrimin e sipërfaqeve, për aq sa është 

përfshirë në klasën 37; mbështjellja e sipërfaqeve, në veçanti aplikimi i shtresave, 

veçanërisht shiritave në sipërfaqe, për aq sa është e përfshirë në klasën 37; shtrimi i 

shiritave, për aq sa është përfshirë në klasën 37   

40   Informata në lidhje me mbështjellës të sipërfaqeve, në veçanti shiritave, për aq sa janë 

përfshirë në klasën 40; informata në lidhje me mbajtjen dhe/ose shtrimin e sipërfaqeve, për 

aq sa janë përfshirë në klasën 40; mbajtja dhe/ose shtrimi i sipërfaqeve, në veçanti aplikimi 

i shtresave, veçanërisht shiritave në sipërfaqe, për aq sa janë përfshirë në klasën 40   

42   Konsulta në lidhje me teknologjinë; zhvillimi teknik në lidhje me mbajtjen dhe/ose 

shtrimin e sipërfaqeve, në veçanti zhvillimi teknik i shtrimit të sipërfaqeve, në veçanti 

zhvillimi teknik i shiritëve; testimi i produkteve të reja; kryerja e analizave laboratorike, 

testeve laboratorike dhe testeve teknike   

 

 

(111)  24465 

(151)  20/02/2019 

(181)  29/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/689 

(300)  302017031175.3  29/11/2017  DE 

(732)  VTS VEKA Technologie Service 

GmbH & Co. KG Osttor 84 48324 

Sendenhorst, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  CELOBON 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Shirita të plastikës dhe/ose të celulozës për mbështjellje të sipërfaqeve   

37   Informata në lidhje me mbështjellës të sipërfaqeve, në veçanti shiritave, për aq sa janë 

përfshirë në klasën 37; informata në lidhje me shtrimin e sipërfaqeve, për aq sa është 

përfshirë në klasën 37; mbështjellja e sipërfaqeve, në veçanti aplikimi i shtresave, 

veçanërisht shiritave në sipërfaqe, për aq sa është e përfshirë në klasën 37; shtrimi i 

shiritave, për aq sa është përfshirë në klasën 37   

40   Informata në lidhje me mbështjellës të sipërfaqeve, në veçanti shiritave, për aq sa janë 

përfshirë në klasën 40; informata në lidhje me mbajtjen dhe/ose shtrimin e sipërfaqeve, për 

aq sa janë përfshirë në klasën 40; mbajtja dhe/ose shtrimi i sipërfaqeve, në veçanti aplikimi 

i shtresave, veçanërisht shiritave në sipërfaqe, për aq sa janë përfshirë në klasën 40   

42   Konsulta në lidhje me teknologjinë; zhvillimi teknik në lidhje me mbajtjen dhe/ose 

shtrimin e sipërfaqeve, në veçanti zhvillimi teknik i shtrimit të sipërfaqeve, në veçanti 

zhvillimi teknik i shiritëve; testimi i produkteve të reja; kryerja e analizave laboratorike, 

testeve laboratorike dhe testeve teknike   
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(111)  24466 

(151)  20/02/2019 

(181)  29/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/690 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  FERAL KID 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  24467 

(151)  20/02/2019 

(181)  29/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/691 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  FERAL DAILY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  24527 

(151)  01/03/2019 

(181)  06/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/724 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 25   Veshje, domethënë çorape, këpucë, këpucë basketbolli, atlete basketbolli, bluza, 

këmisha, këmisha me mëngë, xhaket, pantallona për gjimnastike, pantallona, bluza të 

siperme, triko, pantallona të shkurtra, pizhame, këmisha sportive, këmisha për regbi, 

puloverë, rripa, kollare, kemisha nate, kapele, kapele me strehe, helemtë, kostume për 

ngrohje, pantallona të nxehta, veshje të siperme të ngrohta/xhaketa për qitje, xhaketa, 

xhaketa rezistente ndaj erës, gëzof me kapuç, pallto, përparese për fëmijë, jo prej letre, 

breza për kokë, shirita për dorë, përparëse, veshje të brendshme, pantallona të shkurtra 

boksieri, pantallona të gjera, mbuloje për vesh, doreza, dorashka, shalle, këmisha të endura 

dhe të thurura, veshje te thurura, kostume, kostume dhe uniforma për mbeshteteit e 

skuadrave, veshje noti, kostume banje, rroba banje, kostume per larje, mbulesa të plazhit, 

mbulesa për kostume të banjës, kostume për banjo, pantallona të shkurtra për dërrasë në 

ujë, kostum zhytjeje, mbulesa për plazh, mbulesa për kostumet e banjos, mbulesa për 

kostuemt e notit, sandale, sandale plazhi, kapele plazhi, kapelë me strehë për mbrotje nga 

dielli, kapelë të notave, kapele banje, mbulesa për koke (kapele) të reja me krah të 

bashkangjitur   

41   Argëtim dhe shërbime arsimore në natyrën e programeve të vazhdueshme televizive 

dhe radio në fushën e basketbollit dhe shfaqjen e lojërave të basketbollit të drejtëpedrejta 

dhe ekspozitave të basketbollit; produksionin dhe shpërndarjen e emisioneve 

radiotelevizive me shfaqje të basketbollit, ngjarjeve të basketbollit dhe programeve në 

fushën e basketbollit; udheheqjen  dhe organizimin e kurseve dhe kampeve të basketbollit, 

kurseve dhe kampeve të trajnerëve, kurseve kampeve të ekipeve të valletareve të 

basketbollit; shërbime argëtuese në menyrë të paraqitjeve personale nga një maskotë me 

kustum ose ekip i vallëtarëve në lojerat e basketbollit dhe  paraqitje, kurset, kampet, 

promovimet dhe ngjarjet e tjera të lidhura me basketbollin, ngjarjet dhe festime speciale; 

shërbimet e klubit të tifozëve; shërbime argëtuese, gjegjësisht sigurimin e një uebfaqeje që 

paraqet material multimedial që nuk mund të shkarkohet në natyrën e ngjarjeve kryesore  

televizive, pikat kryesore interaktive televizive, regjistrimet me video, regjistrimet e 

transmetimit të videos, videot interaktive me selektimin e pikave kryesore,  rogramet radio, 

pikat kryesore të radios dhe regjistrimet audio në fushën e basketbollit; sigurimin e lajmeve 

dhe informatave në natyrë të statistikave dhe gjerat tjera në fushën e basketbollit; lojëra jo 

të shkarkueshme në internet, domethënë lojëra kompjuterike, lojëra video, lojëra 

interaktive, lojëra të aftësive vepruese, lojëra arkade, lojra për festa të të rriturve dhe 

fëmijëve, lojëra të tabelave, enigma (puzzles) dhe lojëra të vogla; shërbime botuese 

elektronike, domethënë, botimi i revistave, udhëzuesve, gazetave, libra për ngjyrosje dhe 

oraret e lojës së të tjerëve në drejtëpërdrejtë përmes internetit, të gjitha në fushën e 

basketbollit; duke siguruar një bazë të dhënash kompjuterike në internet në fushën e 

basketbollit   
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(111)  24468 

(151)  20/02/2019 

(181)  07/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/726 

(732)  EİP ECZACIBAŞI İLAÇ 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ  

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok.No:7  

Levent İstanbul, TR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  Stenor 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për 

qëllime mjekësore; ushqimet dietetike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinar, ushqim për bebet; suplemente dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplast, 

materiale për fashim; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve   

 

 

 

(111)  24469 

(151)  20/02/2019 

(181)  07/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/728 

(526)  SUN 

(591)  E kalter, E bardhe, E verdhe 

(732)  Beiersdorf AG  Unnastraße 48  

20253 Hamburg, DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike jo mjekësore; preparate kozmetike jo mjekësore per mbrojtje 

nga dielli; preparate kozmetike pas rrezitjes jo mjekësore 
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(111)  24470 

(151)  20/02/2019 

(181)  11/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/731 

(732)  mibe GmbH Arzneimittel Münchener 

Straße 15, 06796 Brehna, DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  CALCILAC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje farmaceutike dhe mjekësore; Ushqime dietetike dhe substanca të 

përshtatura për përdorim mjekësor; Shtojca ushqimore për njerëzit; Barnat; Tableta 

minerale me erëza; preparatet kimike për qëllime shërimi dhe kujdes shëndetësor   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

704 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 8724 

(210) KS/M/ 2007/3 

(180) 22/11/2027 

(220) 22/11/2007 

(730) BANJA E KLLOKOTIT, FABRIKA E UJIT MINERAL & CO2 SH.P.K. 61050 

KLLOKOT, VITI, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8244 

(210) KS/M/ 2007/12 

(180) 29/11/2027 

(220) 29/11/2007 

(730) MEHMET PLJAKAJ  Rr. Cvetan Dimov Nr. 116 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12629 

(210) KS/M/ 2008/185 

(180) 03/12/2028 

(220) 12/03/2008 

(730) EMONA SH.P.K. Export-import  Kongresi i Manastirit pn, 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8200 

(210) KS/M/ 2008/334 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERI TİCARET ANONİM ŞIRKETI  Evren 

Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No: 96 Bağcilar-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8342 

(210) KS/M/ 2008/479 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) COMPANY BRANDS LTD  VILLA GAUCI, MDINA ROAD BALZAN, BZN 9031, MT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8481 

(210) KS/M/ 2008/633 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA  Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10070 

(210) KS/M/ 2008/681 

(180) 27/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) Sahli AG  Dorfstrasse, CH-8934 Knonau, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15202 

(210) KS/M/ 2008/795 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8812 

(210) KS/M/ 2008/1304 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) JEMELLA GROUP LIMITED c/o Eversheds LLP  Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, 

LS11 5BZ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8900 

(210) KS/M/ 2008/1501 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) ASSA ABLOY (Schweiz) AG  Untere Schwandenstrasse 22 CH-8805 Richterswil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8648 

(210) KS/M/ 2008/1525 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8419 

(210) KS/M/ 2008/1535 

(180) 15/08/2028 
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(220) 15/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15314 

(210) KS/M/ 2008/1547 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Deutsche Telekom AG  Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15650 

(210) KS/M/ 2008/1566 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Farm Frites Internacional B.V.  Molendijk 108, 3227 CD OUDENHOORN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8759 

(210) KS/M/ 2008/1580 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Nokia Corporation  Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9099 

(210) KS/M/ 2008/1599 

(180) 19/08/2028 

(220) 19/08/2008 

(730) Wilson Sporting Goods Co.  1 Prudential Plaza, 130 East Randolph Street, Suite 600, 

Chicago, IL 60601, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8696 

(210) KS/M/ 2008/1708 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Triplan AGTriplan AG  Auf der Krautweide 32 65812 Bad Soden, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9124 

(210) KS/M/ 2008/1788 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) Koninklijke Douwe Egberts B.V.  Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23064 

(210) KS/M/ 2008/1794 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) Koninklijke Douwe Egberts B.V.  Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8844 

(210) KS/M/ 2008/1799 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8991 

(210) KS/M/ 2008/2042 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9006 

(210) KS/M/ 2008/2045 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) IL BISONTE S.p.A.  Via del Parione, 11 I-50123 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8808 

(210) KS/M/ 2008/2046 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Pineider 1774 S.r.l.  Via del Roseto 54, Localita Vallina 50012-BAGNO a RIPOLI (FI), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9051 

(210) KS/M/ 2008/2206 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) Swiss Pharma International AG  Waldmanstrasse 8  8001 - Zurich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9073 

(210) KS/M/ 2008/2278 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) Amazon Europe Core S.à.r.l.  5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9301 

(210) KS/M/ 2008/2453 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Molkerei Ammerland eG  1a, Oldenburger Landstraße 26215 Wiefelstede, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17456 

(210) KS/M/ 2008/2525 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) POLYFLOR LIMITED  Beechfield, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester M26 1JN, 

GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9319 

(210) KS/M/ 2008/2593 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) workfashion.com AG  Frauentalstrasse 1 6332 Hagendorn, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9371 

(210) KS/M/ 2008/3507 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 
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(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9372 

(210) KS/M/ 2008/3508 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9373 

(210) KS/M/ 2008/3509 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9361 

(210) KS/M/ 2008/3512 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9374 

(210) KS/M/ 2008/3514 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9375 

(210) KS/M/ 2008/3515 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9376 

(210) KS/M/ 2008/3516 

(180) 15/10/2028 
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(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9377 

(210) KS/M/ 2008/3517 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9378 

(210) KS/M/ 2008/3518 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9379 

(210) KS/M/ 2008/3519 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9380 

(210) KS/M/ 2008/3520 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9347 

(210) KS/M/ 2008/3521 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS  Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9381 

(210) KS/M/ 2008/3523 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.  

Boračeva 37, 9252 Radenci, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9332 

(210) KS/M/ 2008/3686 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Stanić Beverages d.o.o.  Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9344 

(210) KS/M/ 2008/3720 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Stanić Beverages d.o.o.  Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9387 

(210) KS/M/ 2008/3727 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KAROLINA d.o.o.  Vukovarska cesta 209a, HR-31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9388 

(210) KS/M/ 2008/3728 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KAROLINA d.o.o.  Vukovarska cesta 209a, HR- 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9389 

(210) KS/M/ 2008/3729 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KAROLINA d.o.o.  Vukovarska cesta 209a, HR-31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9390 

(210) KS/M/ 2008/3730 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KAROLINA d.o.o.  Vukovarska cesta 209a, HR- 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9391 

(210) KS/M/ 2008/3731 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KAROLINA d.o.o.  Vukovarska cesta 209a, HR-31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9392 

(210) KS/M/ 2008/3732 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KAROLINA d.o.o.  Vukovarska cesta 209a, HR- 31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16376 

(210) KS/M/ 2008/3744 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Adecco Group AG  Bellerivestrasse 30 8008 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21822 

(210) KS/M/ 2008/3756 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23711 

(210) KS/M/ 2008/3965 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 
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(730) CHINOIN Gyógyszer és vegyészeti  Termékek Gyára Zrt. Tó utca 1-5 H-1045 Budapest, 

HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9760 

(210) KS/M/ 2008/4031 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16969 

(210) KS/M/ 2008/4105 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) LTD  Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12748 

(210) KS/M/ 2008/4185 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.  Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16006 

(210) KS/M/ 2008/4189 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.  Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12693 

(210) KS/M/ 2008/4190 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.  Srpenica, 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9690 

(210) KS/M/ 2008/4196 

(180) 16/10/2038 

(220) 16/10/2008 

(730) SENIOR BERGHӦFER GmbH  Frankfurter Strasse 191 D-34121 Kassel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18428 

(210) KS/M/ 2008/4223 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DOO ZA TRGOVINU "GALERIJA PODOVA" BAČKA PALANKA  Industrijska zona 

b.b., RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9567 

(210) KS/M/ 2008/4232 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) XELLA INTERNATIONAL GmbH  Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9657 

(210) KS/M/ 2008/4233 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) XELLA DEUTSCHLAND GmbH  Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9655 

(210) KS/M/ 2008/4234 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) XELLA DEUTSCHLAND GmbH  Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22372 

(210) KS/M/ 2008/4235 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) XELLA International GmbH  Düsseldorfer Landstraße 395, 47259 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18278 

(210) KS/M/ 2008/4240 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Fermacell GmbH  Dusseldorfer Landstrase 395, 47259 Duisburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18296 

(210) KS/M/ 2008/4292 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9570 

(210) KS/M/ 2008/4320 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EUROCARBO S.p.A.  Via Santa Scolastica 35, 64013 Corropoli (Teramo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11449 

(210) KS/M/ 2008/4358 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ΪD GROUP  162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17591 

(210) KS/M/ 2008/4368 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  12, Cours Sablon 

63000 CLERMONT-FERRAND, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

717 

 

 

(111) 17590 

(210) KS/M/ 2008/4370 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DES ESTABLISSEMENTS MICHELIN  12, Cours Sablon 

63000 CLERMONT-FERRAND, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9770 

(210) KS/M/ 2008/4389 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES, S.A.  Av. Balmes, 16 E-08700 Igualada, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16287 

(210) KS/M/ 2008/4622 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EL CORTE INGLES, S.A.  Calle Hermosilla, 112, E-28009 MADRID, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17097 

(210) KS/M/ 2008/4623 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CONAX AS  Fred. Olsens gt. 6, 0152 Oslo, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9754 

(210) KS/M/ 2008/4643 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9675 

(210) KS/M/ 2008/4645 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) The Dow Chemical Company  Midland, Michigan 48674, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9680 

(210) KS/M/ 2008/4653 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Top Shop/Top Man Limited  Colegrave House, 70 Berners Street, London, W1T 3NL, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16117 

(210) KS/M/ 2008/4659 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alliance Pharma France SAS  35 rue d' Artois, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9591 

(210) KS/M/ 2008/4673 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras S.A.  Paint & Varnish Manufactures Mandra Attikis, 

GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16120 

(210) KS/M/ 2008/4676 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9802 

(210) KS/M/ 2008/4680 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9803 

(210) KS/M/ 2008/4681 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 
 
 

(111) 9804 

(210) KS/M/ 2008/4682 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9805 

(210) KS/M/ 2008/4683 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras S.A.  Paint & Varnish Manufactures Mandra Attikis, 

GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9806 

(210) KS/M/ 2008/4684 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9807 

(210) KS/M/ 2008/4687 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9809 

(210) KS/M/ 2008/4694 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9810 

(210) KS/M/ 2008/4695 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9765 

(210) KS/M/ 2008/4697 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras S.A.  Paint & Varnish Manufactures Mandra Attikis, 

GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9767 

(210) KS/M/ 2008/4698 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9766 

(210) KS/M/ 2008/4699 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16122 

(210) KS/M/ 2008/4700 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16121 

(210) KS/M/ 2008/4701 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) VIOMICHANIA VERNIKION-CHROMATON VIVECHROM DR STEFANOS D. 

PATERAS A.E.  Mandra, Attiki, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16923 

(210) KS/M/ 2008/4702 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) VIVECHROM Dr. STEFANOS D. PATERAS S.A.  PAINT & VARNISH 

MANUFACTURES MANDRA ATTIKIS, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16145 

(210) KS/M/ 2008/4715 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16966 

(210) KS/M/ 2008/4848 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GENERAL CAVI S.p.A.  Via Risorgimento, 32, 48022 LUGO(RA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8723 

(210) KS/M/ 2008/4889 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG  Dieselstrasse 12 72555 

Metzingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16022 

(210) KS/M/ 2008/4939 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Sisco Textiles N.V.  W.F.G. (Jombi) Mensing 14, Willemstad, Curacao, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9820 

(210) KS/M/ 2008/4958 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ALFASIGMA S.p.A.  Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17466 

(210) KS/M/ 2008/5025 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Pfeifer Drako Drahtseilwerk GmbH & Co. KG.  Rheinstrasse 19-23, 45478 Mülheim an 

der Ruhr, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21971 

(210) KS/M/ 2008/5027 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S  Hovedgaden 584 DK - 2640 Hedehusene, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9710 

(210) KS/M/ 2008/5045 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18858 

(210) KS/M/ 2008/5121 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Adecco Group AG  Bellerivestrasse 30 8008 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15748 

(210) KS/M/ 2008/5180 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi  Vasif Çinar Cad.No:91 Sultanhamam, 

Eminönü ISTANBUL, TR 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

723 

 

_____________________________________________________________________ 
 
 

(111) 18120 

(210) KS/M/ 2008/5191 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Strasse 38; 67056 Ludwigshafen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17859 

(210) KS/M/ 2008/5208 

(180) 10/07/2029 

(220) 10/07/2009 

(730) AstraZeneca AB  SE 151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17861 

(210) KS/M/ 2008/5210 

(180) 10/07/2029 

(220) 10/07/2009 

(730) AstraZeneca AB  SE 151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23723 

(210) KS/M/ 2008/5257 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Promat GmbH  Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17180 

(210) KS/M/ 2008/5272 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) FRANZ JOSEF GEBERT  115, van Riebeck Avenue, Lyttelton, Pretoria, ZA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10019 

(210) KS/M/ 2008/5341 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9994 

(210) KS/M/ 2008/5366 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) UNICHIPS ITALIA S.P.A.  Via Turati 29, 20121 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10085 

(210) KS/M/ 2008/5370 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Z & U SPIRITUOSEN MARKETING GmbH  Heiligenstädter Strasse 43, 1190 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9998 

(210) KS/M/ 2008/5373 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) UNICHIPS ITALIA S.P.A.  Via Turati 29, 20121 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10084 

(210) KS/M/ 2008/5376 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Z & U SPIRITUOSEN MARKETING GmbH  Heiligenstädter Strasse 43, 1190 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10086 

(210) KS/M/ 2008/5424 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Zwack Unicum Nyrt.  Soroksàri út 26, 1095 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10088 

(210) KS/M/ 2008/5425 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) Zwack Unicum Nyrt.  Soroksári út 26, 1095 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10087 

(210) KS/M/ 2008/5427 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Z & U SPIRITUOSEN MARKETING GMBH  43, Heiligenstädter Strasse 43, 1190 Wien, 

AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10232 

(210) KS/M/ 2008/5429 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) VINDIJA d.d  Medimurska 6, HR-42000 VARAŽDIN, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9997 

(210) KS/M/ 2008/5430 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Dannemann AG  Hauptstrasse 55, 5736 Burg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17013 

(210) KS/M/ 2008/5468 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) JUB Kemična industrija d.d.  Dol Pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16235 

(210) KS/M/ 2008/5474 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Top Shop/Top Man Limited   Colegrave House, 70 Berners Street, London, W1T 3NL, 

UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16236 

(210) KS/M/ 2008/5479 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Top Shop/Top Man Limited  Colegrave House, 70 Berners Street, London, W1T 3NL, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16239 

(210) KS/M/ 2008/5481 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AKRAPOVIČ IGOR  Rožna Dolina c. VIII/10a Ljubljana, SI-1000, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10015 

(210) KS/M/ 2008/5539 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DROGA KOLINSKA  Živilska industrija d.d. Kolinska Ulica 1, 1544 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10142 

(210) KS/M/ 2008/5618 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse 5 FL-9490 VADUZ, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9886 

(210) KS/M/ 2008/5649 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Geberit International AG  Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9853 

(210) KS/M/ 2008/5675 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GEDORE-WERKZEUGFABRIK OTTO DOWIDAT  149, Remscheider Strasse, 42899 

REMSCHEID-LÜTTRINGHAUSEN, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23337 

(210) KS/M/ 2008/6235 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) TOTAL SA  2, place Jean Millier, La Défense 6, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16403 

(210) KS/M/ 2008/6271 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Construction Research & Technology GmbH  Dr.-Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16412 

(210) KS/M/ 2008/6275 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Construction Research & Technology GmbH  Dr.-Albert-Frank-Str. 32, Trostberg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17875 

(210) KS/M/ 2008/6383 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Gruppo Piazzetta S.p.A.  Via Montello, 22, 31011 Asolo (Treviso), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21603 

(210) KS/M/ 2008/6401 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Construction Research & Technology GmbH  Dr.-Albert-Frank-Str.32, Trostberg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21369 

(210) KS/M/ 2008/6402 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Construction Research & Technology GmbH  Dr.-Albert-Frank-Str.32, Trostberg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10441 

(210) KS/M/ 2008/6421 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH,  60 Elastogranstrasse, Lemförde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10523 

(210) KS/M/ 2008/6452 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.  680 North Lake Shore Drive, 

Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10666 

(210) KS/M/ 2008/6456 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) dm-drogerie markt BmbH+Co.KG  Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10663 

(210) KS/M/ 2008/6459 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG  Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10498 

(210) KS/M/ 2008/6464 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA  Am Leineufer 51 30419 Hannover, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10525 

(210) KS/M/ 2008/6465 

(180) 31/10/2028 
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(220) 31/10/2008 

(730) Caffè Chicco D' oro Di Eredi Valsangiacomo Sa  Via Motta 2, 6828 Balerna, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10693 

(210) KS/M/ 2008/6483 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) "Dr.Martens" International Trading GmbH, Ahornstraße 8a, 82166 Gräfelfing   

"Dr.Maertens" Marketing GmbH, An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15721 

(210) KS/M/ 2008/6489 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) S. OLIVER BERND FREIER GmbH & Co. KG  Ostring, 97228 Rottendorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10464 

(210) KS/M/ 2008/6492 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) S.OLIVER BERND FREIER GmbH & Co. KG  Ostring, 97228 Rottendorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10427 

(210) KS/M/ 2008/6496 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) S. OLIVER BERND FREIER GmbH & Co KG  Ostring, 97228 Rottendorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16284 

(210) KS/M/ 2008/6497 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) S. OLIVER BERND FREIER GmbH & Co KG  Ostring, 97228 Rottendorf, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10538 

(210) KS/M/ 2008/6547 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Spirits Product International Intellectual Property B.V.  1 A, rue Thomas Edison, L-1445 

Strassen, Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10529 

(210) KS/M/ 2008/6552 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Spirits Product International Intellectual Property B.V.  1 A, rue Thomas Edison, L-1445 

Strassen, Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10343 

(210) KS/M/ 2008/6587 

(180) 10/02/2029 

(220) 10/02/2009 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15258 

(210) KS/M/ 2008/6608 

(180) 06/11/2028 

(220) 06/11/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10676 

(210) KS/M/ 2008/6663 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) T.R.B. INTERNATIONAL SA  Chemin du Pré-Fleuri, 5, 1228 Plan-Les-Ouates, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10675 

(210) KS/M/ 2008/6664 

(180) 06/11/2028 
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(220) 06/11/2008 

(730) BREITLING SA  Schlachthausstrasse 2, Case postale 1132, 2540 Granges, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10219 

(210) KS/M/ 2008/6665 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Elektrotechnische Werke Fritz Driescher & Söhne GmbH  Driescherstrasse 3 85368 

Moosburg, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10214 

(210) KS/M/ 2008/6687 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) CASALINI S.R.L.  Via Paolo VI 1, 25068 Sarezzo, Brescia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10207 

(210) KS/M/ 2008/6701 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Castrol Limited  Technology Centre Whitchurch Hill Pangbourne Reading RG8 7QR, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10586 

(210) KS/M/ 2008/6705 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Spectrum Brands, Inc. a corporation organized and existing undet the laws of Delaware  

3001 Deming Way, Middleton, Wisconsin 53562, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10243 

(210) KS/M/ 2008/6707 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Endemol Shine Nederland Producties B.V.  Medi Arena 2 1114 BC Amsterdam-

Duivendrecht, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10245 

(210) KS/M/ 2008/6709 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A.  VIA DANIELE PESENTI 1 ALZANO 

LOMBARDO (Bergamo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10242 

(210) KS/M/ 2008/6710 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A.  VIA DANIELE PESENTI 1 ALZANO 

LOMBARDO (Bergamo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10238 

(210) KS/M/ 2008/6711 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A.  VIA DANIELE PESENTI 1 ALZANO 

LOMBARDO (Bergamo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10383 

(210) KS/M/ 2008/6726 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Fater S.p.A.  Via Alessandro Volta 10, 65129 Pescara, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15536 

(210) KS/M/ 2008/6742 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Hempel A/S  Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10209 

(210) KS/M/ 2008/6750 

(180) 07/11/2028 
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(220) 07/11/2008 

(730) Vorwerk Inernational AG  Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10588 

(210) KS/M/ 2008/6751 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) RE/MAX, LLC  5075 South Syracuse Street Denver, Colorado 80237, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10210 

(210) KS/M/ 2008/6756 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Vorwerk Inernational AG  Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16432 

(210) KS/M/ 2008/6772 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Joma Sport, S.A.  Ramón y Cajal, 112 45512 Portillo de Toledo Toledo, Spain, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16889 

(210) KS/M/ 2008/6778 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Konica Minolta, Inc.  2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21370 

(210) KS/M/ 2008/6827 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Lufthansa Systems Aeronautics GmbH  Flughafen-Bereich West, 60546 Frankfurt, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10381 

(210) KS/M/ 2008/6840 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Millennial Brands LLC  2000 Crow Canyon Place, Suite 300, San Ramon, California 

94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15811 

(210) KS/M/ 2008/6868 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Joma Sport, S.A.  Ramón y Cajal, 112 45512 Portillo de Toledo Toledo, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10686 

(210) KS/M/ 2008/6877 

(180) 13/11/2028 

(220) 13/11/2008 

(730) MICROSOFT CORPORATION  One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10858 

(210) KS/M/ 2008/6881 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG  Erna-Scheffler-Straße 3 51103 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23062 

(210) KS/M/ 2008/6885 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Bühnenbau Schnakenberg GmbH & Co. KG  Rosenthalstraße 16, 42369 Wuppertal, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10854 

(210) KS/M/ 2008/6886 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH  22-30, Kärtner Strasse, D-42327 Wuppertal 

11, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10853 

(210) KS/M/ 2008/6887 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10850 

(210) KS/M/ 2008/6889 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Carl Fuhr GmbH & Co. KG  Carl-Fuhr-Strasse 12, 42579 Heiligenhaus, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10884 

(210) KS/M/ 2008/6893 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) CHINA INFOTECH (LUXEMBOURG) S.A.  11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10882 

(210) KS/M/ 2008/6900 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) CHINA INFOTECH (LUXEMBOURG) S.A.  11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10877 

(210) KS/M/ 2008/6910 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG  Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 Egelsbach, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17423 

(210) KS/M/ 2008/6915 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) LORD Germany GmbH  Ottostrasse 28, 41836 Hückelhoven, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10870 

(210) KS/M/ 2008/6927 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) CHINA INFOTECH (LUXEMBOURG) S.A.  11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10895 

(210) KS/M/ 2008/6935 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Techem Energy Services GmbH  Hauptstraße 89, 65760 Eschborn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10377 

(210) KS/M/ 2008/6938 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) S.A.R. TEKSTİL İTHALAT İHRACAT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

Keresteciler Sitesi, Fatih Caddesi, Alaybeyi Sokak No: 1/A, MERTER-İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10286 

(210) KS/M/ 2008/6942 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) SALKO BISIKLET SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI  Aksemsettin Cad. No. 

14 Arnavutköy, Gaziosmanpasa/ Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18473 

(210) KS/M/ 2008/6944 

(180) 14/11/2028 
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(220) 14/11/2008 

(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hadimköy Mahallesi, 

Alparslan Sokak, No: 10 Arnavutköy-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10461 

(210) KS/M/ 2008/6952 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) MERVE OPTİK SANAYİ VE TİCARET ANONIM SIRKETI  Senlikköy, Akasya Sokak 

No: 4/1 Florya, BAKIRKÖY- ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10615 

(210) KS/M/ 2008/6953 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) ALTINDAǦ POLİMER VE METAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   Balaban 

Mahallesi, Aslanağzi Sokak No: 1, Silivri – İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11150 

(210) KS/M/ 2008/6965 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr."Muharrem Gashi" p.n 60000 

Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10892 

(210) KS/M/ 2008/6966 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Bramac Dachsysteme International GmbH  Bramacstraβe 9 A- 3380 Pöchlarn, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10891 

(210) KS/M/ 2008/6967 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Bramac Dachsysteme International GmbH  Bramacstraβe 9 A- 3380 Pöchlarn, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10890 

(210) KS/M/ 2008/6968 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Bramac Dachsysteme International GmbH  Bramacstraβe 9 A- 3380 Pöchlarn, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10480 

(210) KS/M/ 2008/6971 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Gümüssuyu Caddesi Fatih, 

Sehitleri Sokak No: 3/2, TOPKAPI, MALTEPE ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10546 

(210) KS/M/ 2008/6973 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Özdilek Ev Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi   Yalova Yolu 4 Km, Osmangazi, 

Bursa, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10547 

(210) KS/M/ 2008/6974 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) KOM TEKSTIL VE KONFEKSIYON SANAYI ANONIM ŞIRKETI  Köyalti Mevkii, 

TR- 34530 YENIBOSNA-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10551 

(210) KS/M/ 2008/6978 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞIRKETİ  Organize Sanayi 

Bölgesi 2. Etap, Antalya, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10569 

(210) KS/M/ 2008/6992 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET 

ANONIM ȘIRKETI  Osmanli Caddesi No.1, Ankara Organize Sanayi Bolgesi, Sincan - Ankara, 

TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10594 

(210) KS/M/ 2008/7008 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERI ANONİM ŞİRKETİ, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10368 

(210) KS/M/ 2008/7049 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) STIERLEN GmbH  Lochfeldstr. 30, D-76437 Rastatt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10369 

(210) KS/M/ 2008/7050 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) STIERLEN GmbH  Lochfeldstr. 30, D-76437 Rastatt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10665 

(210) KS/M/ 2008/7052 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) NAOS French Simplified Joint Stock Company  355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

AIX-EN-PROVENCE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10814 

(210) KS/M/ 2008/7059 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 
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(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10566 

(210) KS/M/ 2008/7060 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Manifattura di Valduggia S.p.A.  Via Roma 9, 13818 Tollegno (BI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10667 

(210) KS/M/ 2008/7061 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  60 Elastogranstrasse, 49448 Lemförde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12312 

(210) KS/M/ 2008/7062 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETI  İstanbul 

Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, No: 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10668 

(210) KS/M/ 2008/7063 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  60 Elastogranstrasse ,49448 Lemförde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12355 

(210) KS/M/ 2008/7064 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  İstanbul 

Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, No: 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11494 

(210) KS/M/ 2008/7066 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) EVYAP SABUN YAĞ GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM ŞİRKETİ  İstanbul 

Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, No: 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10669 

(210) KS/M/ 2008/7067 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  60 Elastogranstrasse ,49448 Lemförde, DD 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10670 

(210) KS/M/ 2008/7068 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  60 Elastogranstrasse ,49448 Lemförde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10664 

(210) KS/M/ 2008/7069 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  60 Elastogranstrasse ,49448 Lemförde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21396 

(210) KS/M/ 2008/7070 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) OUEST ALU  Avenue des Sables B.P.129, 85501 LES HERBIERS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18499 

(210) KS/M/ 2008/7071 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) ATAÇ KOZMETİK VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETI  Eyüp 

Sultan Bulevari 54/7, Eyüp, Istanbul 34050, TR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10662 

(210) KS/M/ 2008/7072 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  60 Elastogranstrasse, 49448 Lemförde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11350 

(210) KS/M/ 2008/7081 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  60 Elastogranstrasse, 49448 Lemförde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17876 

(210) KS/M/ 2008/7088 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Gruppo Piazzetta S.p.A.  Via Montello, 22, 31011 Asolo (Treviso), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10385 

(210) KS/M/ 2008/7091 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l.  Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10651 

(210) KS/M/ 2008/7094 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  60 Elastogranstrasse, 49448 Lemförde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12676 

(210) KS/M/ 2008/7096 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 
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(730) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM  İstanbul Deri 

Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, No: 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10830 

(210) KS/M/ 2008/7119 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) MBG International Premium Brands GmbH  Oberes Feld 13, 33106 Paderborn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18482 

(210) KS/M/ 2008/7126 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ATELIERS L.R. ETANCO  Parc des Erables - Bâtiment 1, 66 route de Sartrouville, 78230 

Le Pecq, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10600 

(210) KS/M/ 2008/7143 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) UGUR SOGUTMA MAKINALARI TEKSTIL SERIGRAFI BASKI MADEN VE 

MERMER SANAZI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Devlet Yolu Kenari No.36, NAZILLI - 

AYDIN , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10610 

(210) KS/M/ 2008/7148 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hadımköy Mahallesi, 

Alparslan Sokak, No: 10 Arnavutköy – İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10614 

(210) KS/M/ 2008/7152 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Gümüssuyu Caddesi Fatih 

Sehitleri Sokak No: 3/2, TR-34020 TOPKAPI, MALATEPE ISTANBUL, TR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10454 

(210) KS/M/ 2008/7161 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ADİL IŞIK HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  Baytar Ahmet 

Sokak No: 13/A, Osmanbey, ŞIŞLI - İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10449 

(210) KS/M/ 2008/7166 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) YENİ AS METAL ROT VE ROTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞIRKETİ  Yeni 

Yalova Yolu, Alaşar Köyü Girisi No: 3, BURSA, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17045 

(210) KS/M/ 2008/7183 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ATAÇ KOZMETİK VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETI  Eyüp 

Sultan Bulevarı 54/7, Eyüp, İstanbul 34050, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21861 

(210) KS/M/ 2008/7186 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ATAÇ KOZMETİK VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETI  Eyüp 

Sultan Bulevarı 54/7, Eyüp, İstanbul 34050, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17400 

(210) KS/M/ 2008/7187 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée  24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16885 

(210) KS/M/ 2008/7191 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée  24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17401 

(210) KS/M/ 2008/7192 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée  24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17402 

(210) KS/M/ 2008/7193 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée  24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17403 

(210) KS/M/ 2008/7194 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée  24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16819 

(210) KS/M/ 2008/7195 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) EL-BI ELEKTRIK ULUSLARARASI TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKETI  

Mehmet Akif Ersoy Mah., Maltepe Cad. No:15 Tasoluk, Arnavutkoy, Gaziosmanpasa, 

ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17404 

(210) KS/M/ 2008/7196 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée  24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18046 

(210) KS/M/ 2008/7198 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ASOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM SIRKETI  Mollafenari Mah. Atik 

Alipaşa Medresesi Sokak No: 19 Fatih /Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15458 

(210) KS/M/ 2008/7204 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) HAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  CIHANGIR MEVKII, 

PETROL OFISI CAD. AMBARLI KAVSAGI AVCILAR/ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17119 

(210) KS/M/ 2008/7254 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) MERCK SANTE- société par actions simplifiée  37 rue Saint Romain F-69008 LYON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16302 

(210) KS/M/ 2008/7255 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) MERCK SANTE- société par actions simplifiée  38 rue Saint Romain F-69008 LYON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17281 

(210) KS/M/ 2008/7256 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) MERCK SANTE-société par actions simplifiée  39 rue Saint Romain F-69008 LYON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

747 

 

(111) 16304 

(210) KS/M/ 2008/7257 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) MERCK SANTE-société par actions simplifiée  37 rue Saint Romain F-69008 LYON, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12383 

(210) KS/M/ 2008/7261 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ADİL IŞIK HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  Baytar Ahmet 

Sokak No: 13/A, Osmanbey, ŞIŞLI - İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12042 

(210) KS/M/ 2008/7265 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) STD TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ  İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok K: 9 No: 

315, Yeṣilköy, Bakirköy - İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12044 

(210) KS/M/ 2008/7266 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) HİDROMEK HİDROLIK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ  Osmanli Caddesi No.1, Ankara Organize Sannayi Bölgesi, Sincan-Ankara, 

TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12997 

(210) KS/M/ 2008/7268 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Klöber GmbH & Co. KG  Scharpenberger Strasse 72-74, 58256 Ennepetal, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11283 

(210) KS/M/ 2008/7269 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) YVES SAINT LAURENT PARFUMS  7, avenue George V, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12201 

(210) KS/M/ 2008/7294 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hadımköy Mahallesi, 

Alparslan Sokak, No: 10 Arnavutköy – İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12054 

(210) KS/M/ 2008/7295 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hadımköy Mahallesi, 

Alparslan Sokak, No: 10 Arnavutköy – İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12049 

(210) KS/M/ 2008/7297 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hadımköy Mahallesi, 

Alparslan Sokak, No: 10 Arnavutköy – İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12045 

(210) KS/M/ 2008/7299 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) TEKSÜT SÜT MAMÜLLERİ SANAYI VE TİCARET ANONİM SİRKETİ  Denizkent 

Karayolu 3. Km., Gönen, Balikesir, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12384 

(210) KS/M/ 2008/7306 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hadımköy Mahallesi, 

Alparslan Sokak, No: 10 Arnavutköy - İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12057 

(210) KS/M/ 2008/7311 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ADİL IŞIK HAZIR GİYİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  Baytar Ahmet 

Sokak No: 13/A, Osmanbey, ŞIŞLI - İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11244 

(210) KS/M/ 2008/7315 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ARICI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİIRKETİ,  Kanarya Şahin Caddesi, 

Çalıkuşu Sokak No: 18, KÜÇÜKÇEKMECE - İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10925 

(210) KS/M/ 2008/7340 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) New Wave Mode AB  Akarevägen 18, SE-455 97 Dingle, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11097 

(210) KS/M/ 2008/7345 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Senior Flexonics GmbH  Frankfurter Strasse 199, 34121 Kassel, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11099 

(210) KS/M/ 2008/7353 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Almi Verwaltungs GmbH  Hörschinger Str. 1, A-4064 Oftering, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10911 

(210) KS/M/ 2008/7355 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH  22-30, Kärtner Strasse, D-42327 Wuppertal 

11, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11224 

(210) KS/M/ 2008/7360 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárnich léciv, a.s.  Pohori-Chotoun, 

254 49 Jilové u Prahy, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16334 

(210) KS/M/ 2008/7361 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) FESTINA LOTUS, S.A.  Calle Velázques 150, planta 3, puerta 1 28002 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16335 

(210) KS/M/ 2008/7364 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) FESTINA LOTUS, S.A.  Calle Velázques 150, planta 3, puerta 1 28002 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17280 

(210) KS/M/ 2008/7368 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 
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(730) FESTINA LOTUS, S.A.  Calle Velázquez 150, planta 3, puerta 1 28002 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 
 

 

(111) 11063 

(210) KS/M/ 2008/7370 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Union des Associations Européennes de Football (UEFA)  Route de Genéve 46, 1260 

Nyon 2, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11226 

(210) KS/M/ 2008/7376 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) TELEFONICA, S.A.  Gran Vía 28, 28013 MADRID, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10910 

(210) KS/M/ 2008/7385 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft  Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10908 

(210) KS/M/ 2008/7386 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft  Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10941 

(210) KS/M/ 2008/7387 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft  Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

752 

 

(111) 10940 

(210) KS/M/ 2008/7389 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft  Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10939 

(210) KS/M/ 2008/7392 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft  Von-Gablenz-Strasse 2-6, 50679 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11286 

(210) KS/M/ 2008/7393 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) YVES SAINT LAURENT PARFUMS   7, avenue George V, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11287 

(210) KS/M/ 2008/7394 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) YVES SAINT LAURENT PARFUMS   7, avenue George V, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11288 

(210) KS/M/ 2008/7395 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) YVES SAINT LAURENT PARFUMS   7, avenue George V, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11289 

(210) KS/M/ 2008/7396 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) YVES SAINT LAURENT PARFUMS   7, avenue George V, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11291 

(210) KS/M/ 2008/7397 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) YVES SAINT LAURENT PARFUMS   7, avenue George V, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11311 

(210) KS/M/ 2008/7402 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) L'ORÉAL  14, rue Royale, F-75008, Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11497 

(210) KS/M/ 2008/7403 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) L'ORÉAL  14, rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11501 

(210) KS/M/ 2008/7404 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) L'ORÉAL  14, rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11381 

(210) KS/M/ 2008/7414 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) BEBETTO BEBE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   Gürsu 

Organize Sanayi Bölgesi, Gürsu Caddesi. No: 22, GÜRSU BURSA, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12056 

(210) KS/M/ 2008/7422 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 
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(730) MAY TOHUMCULUK ZIRAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Samanli 

Mahallesi, Yigitler Caddesi, No: 28, YILDIRIM-BURSA, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11161 

(210) KS/M/ 2008/7425 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) TURKUAZ SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ  Organize Sanayi 

Bölgesi 1, Cadde No: 15, KAYSERI (TR), TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11147 

(210) KS/M/ 2008/7428 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) YATPA DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI SANAYİ VE TICARET ANONİM 

ṢIRKETI  Fatih Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 78, SARNIÇ-İZMIR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18493 

(210) KS/M/ 2008/7440 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Silit-Werke GmbH & Co. KG  Neufraer Straße 6, 88499 Riedlingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11168 

(210) KS/M/ 2008/7508 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Renolit SE  Horchheimer Strasse 50, 67547 Worms, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16810 

(210) KS/M/ 2008/7550 

(180) 25/11/2028 

(220) 25/11/2008 

(730) AVK Holding A/S  SØNDERGADE 33, 8464 Galten, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21433 

(210) KS/M/ 2008/7561 

(180) 25/11/2028 

(220) 25/11/2008 

(730) Baxter Healthcare SA  Thurgauerstrasse 130, CH-1852 Glattpark (Opfikon), CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16222 

(210) KS/M/ 2008/7569 

(180) 25/11/2028 

(220) 25/11/2008 

(730) CIFA S.p.A.  Via Stati Uniti d'America 26, 20030 Senago (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11404 

(210) KS/M/ 2008/7572 

(180) 25/11/2028 

(220) 25/11/2008 

(730) LABORATOIRES ROSA-PHYTOPHARMA  Sociètè anonyme 68, Rue Jean Jacques 

Rousseau 75001 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17771 

(210) KS/M/ 2008/7578 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  İçmeler Mah. D-100 Karayolu Caddesi 

No: 44/A 34947 Tuzla İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8571 

(210) KS/M/ 2008/7606 

(180) 25/11/2028 

(220) 25/11/2008 

(730) Deckers Outdoor Corporation  250 Coromar Drive, Goleta, California 93117, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17896 

(210) KS/M/ 2008/7608 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Seitz GMBH  Gutenbergstrasse 3, 65830 Kriftel, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17001 

(210) KS/M/ 2008/7617 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) EFT Services Holding B.V.  Vijzelstraat 72, 1017 HL Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11409 

(210) KS/M/ 2008/7657 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) SOCIETE DES PRODUITS SCHLATTER  66, avenue des Champs Elysèes 75008 PARIS 

FRANCE, SR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11410 

(210) KS/M/ 2008/7660 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC  2301 Ravine Way, Glenview., Illinois 60025, 

U.S.A., US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11319 

(210) KS/M/ 2008/7673 

(180) 01/12/2028 

(220) 01/12/2008 

(730) Perrigo Pharma International D.A.C. (formerly known as Elan Pharma International 

Limited)  Treasury Building, Grand Canal Street Lower Dublin 2, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10903 

(210) KS/M/ 2008/7674 

(180) 01/12/2028 

(220) 01/12/2008 

(730) ELEY Ltd.  Selco Way, First Avenue, Minworth Industrial Estate, Minworth, Sutton 

Coldfield, B76 1BA, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10902 

(210) KS/M/ 2008/7676 

(180) 01/12/2028 

(220) 01/12/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE  Kerlurec-Saint-Léonard-Nord, 56450 

Theix, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11062 

(210) KS/M/ 2008/7684 

(180) 03/12/2028 

(220) 03/12/2008 

(730) MEGGLE AG  Megglestraße 6-12, 83512 Wasserburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11059 

(210) KS/M/ 2008/7691 

(180) 03/12/2028 

(220) 03/12/2008 

(730) MEGGLE AG  Megglestraße 6-12, 83512 Wasserburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11058 

(210) KS/M/ 2008/7692 

(180) 03/12/2028 

(220) 03/12/2008 

(730) MEGGLE AG  Megglestraße 6-12, 83512 Wasserburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11055 

(210) KS/M/ 2008/7716 

(180) 03/12/2028 

(220) 03/12/2008 

(730) MEGGLE AG  Megglestraße 6-12, 83512 Wasserburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11231 

(210) KS/M/ 2008/7735 

(180) 04/12/2028 

(220) 04/12/2008 

(730) Z & U SPIRITUOSEN MARKETING GMBH  43, Heiligenstädter Strasse, A-1190 

WIEN, AT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11411 

(210) KS/M/ 2008/7743 

(180) 04/12/2028 

(220) 04/12/2008 

(730) Hoerbiger Holding AG  Baarer Strasse 18 CH-6304 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11230 

(210) KS/M/ 2008/7744 

(180) 04/12/2028 

(220) 04/12/2008 

(730) Hoerbiger Holding AG  Baarer Strasse 18 CH-6304 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17753 

(210) KS/M/ 2008/7745 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Uponor Oyj  PL 37 FIN-01511 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12169 

(210) KS/M/ 2008/7747 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) FARR LABORATORIES, LLC (Delaware limited liability company)  9720 Wilshire 

Boulevard, Suite 150 Beverly Hills, California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17751 

(210) KS/M/ 2008/7753 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Uponor Oyj  PL 37 FIN-01511 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12403 

(210) KS/M/ 2008/7754 

(180) 05/12/2028 
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(220) 05/12/2008 

(730) FARR LABORATORIES, LLC (Delaware limited liability company)  9720 Wilshire 

Boulevard, Suite 150 Beverly Hills, California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11431 

(210) KS/M/ 2008/7755 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) L'ORÉAL  14 rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10988 

(210) KS/M/ 2008/7781 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Saint-Gobain Glass Benelux S.A.  Rue des Glaces Nationales 169, 5060 Sambreville, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11234 

(210) KS/M/ 2008/7782 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Vetrotech Saint-Gobain (International) AG Vetrotech Saint-Gobain (International) SA 

Vetrotech Saint-Gobain (International) Ltd  Bernstrasse 41-43, 3175 Flamatt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11402 

(210) KS/M/ 2008/7794 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) International Whisky Co Ltd, a UK Limited Company  Valan Group, Malta House, 4th 

floor, 36-38 Piccadilly, London W1J 0DP, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11245 

(210) KS/M/ 2008/7796 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) HARTINGTON BUSINESS, S.L  B-61190641 C/ Marina, 16-18 Planta 30 C 08005 

Barcelona, ES 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

760 

 

 
 

(111) 11104 

(210) KS/M/ 2008/7800 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l.  Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11340 

(210) KS/M/ 2008/7821 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Parlophone Records Limited  28 Kensington Church Street London W8 4EP, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16338 

(210) KS/M/ 2008/7823 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) KOTEKS VISCOFAN DOO  Primorska 92, 21000 NOVI SAD, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11114 

(210) KS/M/ 2008/7829 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l.  Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12464 

(210) KS/M/ 2008/7836 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l.  Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11115 

(210) KS/M/ 2008/7838 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l.  Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11116 

(210) KS/M/ 2008/7839 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l.  Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11117 

(210) KS/M/ 2008/7844 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l.  Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11118 

(210) KS/M/ 2008/7845 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l.  Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10865 

(210) KS/M/ 2008/7861 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MAXIM'S LIMITED  Barry House, 20-22 Worple Road, Wimbledon, London SW19 

4DH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10844 

(210) KS/M/ 2008/7862 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MAXIM'S LIMITED  Barry House, 20-22 Worple Road, Wimbledon, London SW19 

4DH, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11302 

(210) KS/M/ 2008/7871 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Pirelli & C. S.p.A.  Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10831 

(210) KS/M/ 2008/7872 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MAXIM'S LIMITED  Barry House, 20-22 Worple Road, Wimbledon, London SW19 

4DH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10852 

(210) KS/M/ 2008/7874 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) PIERRE CARDIN, a French citizen  59 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11200 

(210) KS/M/ 2008/7887 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Bosch Thermotechnik GmbH  Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar (DE), DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15439 

(210) KS/M/ 2008/7893 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15432 

(210) KS/M/ 2008/7899 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15452 

(210) KS/M/ 2008/7900 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15451 

(210) KS/M/ 2008/7901 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15430 

(210) KS/M/ 2008/7908 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15488 

(210) KS/M/ 2008/7910 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15449 

(210) KS/M/ 2008/7912 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15431 

(210) KS/M/ 2008/7922 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) ROBERT BOSCH GMBH  Robert-bosch-Platz 1 70839 Gerlingen, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11375 

(210) KS/M/ 2008/7924 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) KALE KILIT VE KALIP SANAYI ANONIM SIRKETI  Ayazağa Mahallesi Cendere 

Caddesi No: 109-F/1-E Blok 34396, Sariyer/İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16339 

(210) KS/M/ 2008/7925 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) NATURIN GMBH & Co  Badeniastrasse 13, 69469 WEINHEIM, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12620 

(210) KS/M/ 2008/7928 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) SOLVAY (Société Anonyme)  Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11282 

(210) KS/M/ 2008/7930 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) SOLVAY (Societe Anonyme)   Rue du Prince Albert 33, 1050 Bruxelles, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16340 

(210) KS/M/ 2008/7936 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) VISCOFAN, S.A.  Iturrama, 23 entreplanta, 31007 PAMPLONA (NAVARRA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17024 

(210) KS/M/ 2008/7937 

(180) 05/12/2028 
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(220) 05/12/2008 

(730) GRUPO LUXIONA, S.L.  Paseo de la Ribera 115, Canovelles (08420), Barcelona, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21996 

(210) KS/M/ 2008/7941 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15466 

(210) KS/M/ 2008/7947 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15442 

(210) KS/M/ 2008/7959 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  Wernerstr.1 Postfach 30 02 20  70442 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15433 

(210) KS/M/ 2008/7960 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  Robert-Bosch-Platz 1 D-70839 Gerlingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15848 

(210) KS/M/ 2008/7961 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) TELEFONICA, S.A.  Gran Via, 28, 28013 Madrid, Spanjë, ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18142 

(210) KS/M/ 2008/7967 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) ARSAN KIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Isitma Sogutma Sanayi 

Sitesi U-1 Blok No: 12 Cakmakli, Hadimkoy, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10767 

(210) KS/M/ 2008/7971 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Bitburger Braugruppe GmbH  Römermauer 3, 54634 Bitburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14942 

(210) KS/M/ 2008/7972 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  Via Nizza 

250, 10126 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10769 

(210) KS/M/ 2008/7976 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Bitburger Braugruppe GmbH  Römermauer 3, 54634 Bitburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17494 

(210) KS/M/ 2008/7982 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Certina AG (Certina SA) (Certina Ltd)  Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10771 

(210) KS/M/ 2008/7985 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Anheuser-Busch InBev S.A.  Grand Place 1, 1000 Bruxelles, BE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15420 

(210) KS/M/ 2008/7986 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) BASF WOLMAN GMBH  Dr.-Wolman-Straße 31-33, 76547 Sinzheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16421 

(210) KS/M/ 2008/7992 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd)  Jokob-Stämpfli-Strasse 97, CH-2502 Biel/Bienne, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16772 

(210) KS/M/ 2008/7996 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Mido AG (Mido SA) (Mido Ltd)  Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11186 

(210) KS/M/ 2008/7999 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) TELEFONICA, S.A.  Gran Via, 28, 28013 Madrid, Spanjë, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11121 

(210) KS/M/ 2008/8005 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11179 

(210) KS/M/ 2008/8006 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11181 

(210) KS/M/ 2008/8007 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11159 

(210) KS/M/ 2008/8008 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11109 

(210) KS/M/ 2008/8009 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) MARKLINE S.A.  63-65 rue de Merl, L-2146 LUXEMBOURG, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11158 

(210) KS/M/ 2008/8010 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11180 

(210) KS/M/ 2008/8011 

(180) 19/11/2028 
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(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11157 

(210) KS/M/ 2008/8013 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11164 

(210) KS/M/ 2008/8014 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11334 

(210) KS/M/ 2008/8015 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11336 

(210) KS/M/ 2008/8016 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11195 

(210) KS/M/ 2008/8019 

(180) 13/12/2028 

(220) 13/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

770 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11202 

(210) KS/M/ 2008/8024 

(180) 13/12/2028 

(220) 13/12/2008 

(730) ROBERT BOSCH GMBH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11205 

(210) KS/M/ 2008/8027 

(180) 13/12/2028 

(220) 13/12/2008 

(730) ROBERT BOSCH GMBH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11204 

(210) KS/M/ 2008/8028 

(180) 13/12/2028 

(220) 13/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18140 

(210) KS/M/ 2008/8043 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 

(730) INTICOM S.p.A.  Via Carlo Noè 22, 21013 Gallarate (Varese), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18477 

(210) KS/M/ 2008/8046 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 

(730) FLSmidth A/S  Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16807 

(210) KS/M/ 2008/8047 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 
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(730) MASCALZONE LATINO SRL  Piazza Elia Benamozegh, 17-57123 Livorno LI, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10863 

(210) KS/M/ 2008/8052 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) GOLDCOM SHPK Njesia Rubin Jewelery  Rr.Deshmoret e Kombit nr.131, 70000, 

Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10861 

(210) KS/M/ 2008/8053 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) GOLDCOM SHPK Njesia Rubin Jewelery  Rr. Deshmoret e Kombit nr.131, 70000, 

Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10857 

(210) KS/M/ 2008/8054 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) GOLDCOM SHPK Njesia Rubin Jellewery  Rr. Deshmoret e Kombit nr.131, 70000, 

Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16805 

(210) KS/M/ 2008/8067 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) PARKER HANNIFIN FRANCE SAS  142, rue de la Foret, 74130 CONTAMINE-SUR-

ARVE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15845 

(210) KS/M/ 2008/8068 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SCOR SE (Société européenne)  5 avenue Kléber, 75016 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15846 

(210) KS/M/ 2008/8070 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SCOR SE (Société européenne)  5 avenue Kléber, 75016 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10790 

(210) KS/M/ 2008/8073 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SÖKE Handels GmbH  Wiener Strasse 200, 2104 Spillern, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16802 

(210) KS/M/ 2008/8074 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SPONTEX  420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes, Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16800 

(210) KS/M/ 2008/8075 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SPONTEX  420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes, Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16798 

(210) KS/M/ 2008/8076 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SPONTEX  420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes, Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16607 

(210) KS/M/ 2008/8077 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) Sandro BOTTEGA  Via Tarlazzi, 43, 31014 Colle Umberto (TV), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15809 

(210) KS/M/ 2008/8078 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SPONTEX  420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes, Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16606 

(210) KS/M/ 2008/8080 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) Sandro BOTTEGA  Via Tarlazzi, 43, 31014 Colle Umberto (TV), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16472 

(210) KS/M/ 2008/8097 

(180) 22/12/2028 

(220) 22/12/2008 

(730) Stella McCartney Limited   3 Olaf Street, London, England, W11 4BE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11386 

(210) KS/M/ 2008/8106 

(180) 26/12/2028 

(220) 26/12/2008 

(730) Hearst Communications, Inc.  959 Eighth Avenue, New York, New York 10019, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11106 

(210) KS/M/ 2008/8120 

(180) 29/12/2028 

(220) 29/12/2008 

(730) ANASYOR (Société civile)  40, rue Saint Sébastien, 75011 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21918 

(210) KS/M/ 2008/8126 

(180) 29/12/2028 

(220) 29/12/2008 

(730) CASPRO, S.A.  Passeig de la Muntanya, 22 08759 Vallirana (barcelona), ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17639 

(210) KS/M/ 2008/8135 

(180) 29/12/2028 

(220) 29/12/2008 

(730) Koninklijke Zeelandia Groep B.V.  Poststraat 11, 4301 AA ZIERIKZEE, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11344 

(210) KS/M/ 2008/8137 

(180) 30/12/2028 

(220) 30/12/2008 

(730) BUCHER-GUYER AG  Murzlenstrasse, 8166 Niederweningen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16893 

(210) KS/M/ 2008/8142 

(180) 30/12/2028 

(220) 30/12/2008 

(730) Rheavendors Services S.p.A.  Via Valleggio 2 bis 22100 Como, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11859 

(210) KS/M/ 2009/8155 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.  Carretera Barcelona, s/n 43700 EI Vendrell 

(Tarragona), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17788 

(210) KS/M/ 2009/8156 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) BOLTON MANITOBA S.p.A.  Via Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11915 

(210) KS/M/ 2009/8157 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 
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(730) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.  Afuera, s/n 46720 Villalonga (Valencia), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17787 

(210) KS/M/ 2009/8162 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) BOLTON MANITOBA S.p.A.  Via Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18514 

(210) KS/M/ 2009/8164 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) BOLTON MANITOBA S.p.A.  Via Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16497 

(210) KS/M/ 2009/8165 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) BOLTON MANITOBA S.p.A.  Via Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17786 

(210) KS/M/ 2009/8166 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) BOLTON MANITOBA S.p.A.  Via Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11875 

(210) KS/M/ 2009/8167 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) Arpa Industriale S.p.A.  Via Piumati 91 12042 Bra, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18508 

(210) KS/M/ 2009/8169 

(180) 14/01/2029 
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(220) 14/01/2009 

(730) BOLTON MANITOBA S.p.A.  Via Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11877 

(210) KS/M/ 2009/8171 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) Arpa Industiale S.p.A.  Via Piumati 91 12042 Bra, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11342 

(210) KS/M/ 2009/8172 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12238 

(210) KS/M/ 2009/8175 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) F. Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11337 

(210) KS/M/ 2009/8185 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  60 Elastogranstrasse, 49448 Lemfoerde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18510 

(210) KS/M/ 2009/8189 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) BOLTON MANITOBA S.p.A.  Via Pirelli 19, 20124 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11882 

(210) KS/M/ 2009/8190 

(180) 14/01/2029 

(220) 14/01/2009 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11927 

(210) KS/M/ 2009/8191 

(180) 15/01/2029 

(220) 15/01/2009 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11928 

(210) KS/M/ 2009/8192 

(180) 15/01/2029 

(220) 15/01/2009 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11920 

(210) KS/M/ 2009/8193 

(180) 15/01/2029 

(220) 15/01/2009 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11339 

(210) KS/M/ 2009/8195 

(180) 15/01/2029 

(220) 15/01/2009 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11051 

(210) KS/M/ 2009/8197 

(180) 15/01/2029 

(220) 15/01/2009 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11050 

(210) KS/M/ 2009/8198 

(180) 15/01/2029 

(220) 15/01/2009 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11049 

(210) KS/M/ 2009/8201 

(180) 15/01/2029 

(220) 15/01/2009 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11292 

(210) KS/M/ 2009/8204 

(180) 19/01/2029 

(220) 19/01/2009 

(730) Japan Tobacco Inc.  2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11290 

(210) KS/M/ 2009/8205 

(180) 19/01/2029 

(220) 19/01/2009 

(730) Coors Brewing Company  1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11185 

(210) KS/M/ 2009/8216 

(180) 21/01/2029 
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(220) 21/01/2009 

(730) VOLVO GROUP CANADA Inc.  Post Office Box 10, 160 Maitland Road, GODERICH-

ON-N7A 3Y6, CA 

_____________________________________________________________________ 
 

 

(111) 18506 

(210) KS/M/ 2009/8217 

(180) 21/01/2029 

(220) 21/01/2009 

(730) ACCIONA, S.A.  Avenida de Europa, 18, 28100 Alcobendas (Madrid), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11385 

(210) KS/M/ 2009/8225 

(180) 23/01/2029 

(220) 23/01/2009 

(730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST 

"FINANSKONSULT"  Altzeko str. No.16 BG-4000 PLOVDIV, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16652 

(210) KS/M/ 2009/8228 

(180) 23/01/2029 

(220) 23/01/2009 

(730) ELPOZO ALIMENTACION, S.A  Avda. Antonio Fuertes, 1, 30840 Alhama De Murcia 

(Murcia), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11425 

(210) KS/M/ 2009/8236 

(180) 23/01/2029 

(220) 23/01/2009 

(730) BOUCHERON HOLDING  26, Place Vendóme, 75001 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12069 

(210) KS/M/ 2009/8248 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) Under Armour, Inc.  Corporation Maryland 1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 21230, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12067 

(210) KS/M/ 2009/8249 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) Under Armour, Inc.  Corporation Maryland 1020 Hull Street, Baltimore, Maryland 21230, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11373 

(210) KS/M/ 2009/8252 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) F. Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124 4070 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16471 

(210) KS/M/ 2009/8254 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) MEDA Pharma GmbH & Co. KG  Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11371 

(210) KS/M/ 2009/8256 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) AstraZeneca AB   SE 151 85 Sodertalje, Vastra Malarehamnen 9, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11370 

(210) KS/M/ 2009/8257 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) AstraZeneca AB   SE 151 85 Sodertalje, Vastra Malarehamnen 9  , SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11368 

(210) KS/M/ 2009/8258 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 
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(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11366 

(210) KS/M/ 2009/8259 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11363 

(210) KS/M/ 2009/8261 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11362 

(210) KS/M/ 2009/8262 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11360 

(210) KS/M/ 2009/8263 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11359 

(210) KS/M/ 2009/8264 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11358 

(210) KS/M/ 2009/8265 

(180) 27/01/2029 
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(220) 27/01/2009 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11354 

(210) KS/M/ 2009/8266 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.  Via Palermo 26/A - 43100 PARMA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10775 

(210) KS/M/ 2009/8271 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10773 

(210) KS/M/ 2009/8272 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10772 

(210) KS/M/ 2009/8273 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10770 

(210) KS/M/ 2009/8274 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10768 

(210) KS/M/ 2009/8275 
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(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
 
 

(111) 10765 

(210) KS/M/ 2009/8276 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10762 

(210) KS/M/ 2009/8279 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10760 

(210) KS/M/ 2009/8280 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.   Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10757 

(210) KS/M/ 2009/8281 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11239 

(210) KS/M/ 2009/8285 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) Crawford Group AB  Box 171., SE-201 21 Malmö, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11102 

(210) KS/M/ 2009/8286 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11101 

(210) KS/M/ 2009/8287 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11082 

(210) KS/M/ 2009/8288 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11081 

(210) KS/M/ 2009/8289 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11080 

(210) KS/M/ 2009/8290 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11077 

(210) KS/M/ 2009/8291 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11076 

(210) KS/M/ 2009/8292 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11075 

(210) KS/M/ 2009/8293 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11074 

(210) KS/M/ 2009/8294 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11073 

(210) KS/M/ 2009/8297 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11072 

(210) KS/M/ 2009/8298 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) "VALTELINA" Sh.p.k.  Rruga "Pandi Dardha", Laprakë-Tiranë, AL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10754 

(210) KS/M/ 2009/8299 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10752 

(210) KS/M/ 2009/8300 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10751 

(210) KS/M/ 2009/8301 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.      Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10750 

(210) KS/M/ 2009/8302 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10749 

(210) KS/M/ 2009/8303 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.    Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10748 

(210) KS/M/ 2009/8304 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10747 

(210) KS/M/ 2009/8305 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 
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(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.   Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10745 

(210) KS/M/ 2009/8306 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.   Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10744 

(210) KS/M/ 2009/8307 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.   Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10743 

(210) KS/M/ 2009/8308 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.   Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10746 

(210) KS/M/ 2009/8309 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10742 

(210) KS/M/ 2009/8310 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.   Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10741 

(210) KS/M/ 2009/8311 

(180) 29/01/2029 
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(220) 29/01/2009 

(730) YILDIZ HOLDİNG A.Ş.  Davutpasa Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10805 

(210) KS/M/ 2009/8315 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) Schönherr Rechtsanwälte GmbH  Schottenring 19, 1010 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20283 

(210) KS/M/ 2009/8317 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) Performance Health, LLC  1245 Home Avenue, Akron OH 44310, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20257 

(210) KS/M/ 2009/8321 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V.   Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11278 

(210) KS/M/ 2009/8333 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11215 

(210) KS/M/ 2009/8334 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)   One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13796 

(210) KS/M/ 2009/8335 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) Arysta LifeScience North America, LLC  (California corporation) Parkwest Two 15401 

Weston Parkway, Suite 150 Cary, NC 27513, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11214 

(210) KS/M/ 2009/8337 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11213 

(210) KS/M/ 2009/8339 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)   One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11212 

(210) KS/M/ 2009/8340 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11211 

(210) KS/M/ 2009/8341 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11012 

(210) KS/M/ 2009/8342 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11011 

(210) KS/M/ 2009/8343 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON  (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11010 

(210) KS/M/ 2009/8344 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11009 

(210) KS/M/ 2009/8345 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11008 

(210) KS/M/ 2009/8346 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)   One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11007 

(210) KS/M/ 2009/8347 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11006 

(210) KS/M/ 2009/8348 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11005 

(210) KS/M/ 2009/8349 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)   One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15257 

(210) KS/M/ 2009/8351 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10985 

(210) KS/M/ 2009/8353 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10984 

(210) KS/M/ 2009/8354 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 
 
 

(111) 16765 

(210) KS/M/ 2009/8356 

(180) 04/02/2029 

(220) 04/02/2009 

(730) JOHNSON & JOHNSON  (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16817 

(210) KS/M/ 2009/8360 

(180) 06/02/2029 

(220) 06/02/2009 

(730) Hipp & C0  Address: Brünigstrasse 141, 6072 Sachseln, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21911 

(210) KS/M/ 2009/8361 

(180) 09/02/2029 

(220) 09/02/2009 

(730) Tampico Beverages, Inc. (an Illinois corporation)  3106 N. Campbell Ave., Chicago, 

Illinois 60618, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14646 

(210) KS/M/ 2009/8362 

(180) 09/02/2029 

(220) 09/02/2009 

(730) Mylan Healthcare GmbH  Freundallee 9A, 30173 Hanover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21910 

(210) KS/M/ 2009/8364 

(180) 09/02/2029 

(220) 09/02/2009 
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(730) ALBIMI  Rr. L e Prizrenit p.n. 60000 Gjilan, Kosove. Fabrika e bicikletave, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18501 

(210) KS/M/ 2009/8365 

(180) 09/02/2029 

(220) 09/02/2009 

(730) Integj  Rr. L e Prizrenit p.n. 60000 Gjilan, Kosove. Fabrika e tierit dhe tepihave, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18509 

(210) KS/M/ 2009/8373 

(180) 12/02/2029 

(220) 12/02/2009 

(730) UPM-Kymmene Corporation  Alvar Aallon katu 1, 0100 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11577 

(210) KS/M/ 2009/8376 

(180) 12/02/2029 

(220) 12/02/2009 

(730) Google LLC  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11574 

(210) KS/M/ 2009/8379 

(180) 12/02/2029 

(220) 12/02/2009 

(730) Google LLC  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11857 

(210) KS/M/ 2009/8380 

(180) 12/02/2029 

(220) 12/02/2009 

(730) Google LLC  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11858 

(210) KS/M/ 2009/8381 

(180) 12/02/2029 
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(220) 12/02/2009 

(730) Google LLC  1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17378 

(210) KS/M/ 2009/8395 

(180) 18/02/2029 

(220) 18/02/2009 

(730) FALC S.p.A  CONTRADA S. DOMENICO 24 62012 CIVITANOVA MARCHE, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15525 

(210) KS/M/ 2009/8399 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) RFE/RL, Inc. (a Delaware corporation)  1201 Constitution Avenue, N.W. Washington, DC 

20036-2605, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15513 

(210) KS/M/ 2009/8401 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) RFE/RL, Inc. (a Delaware corporation.)  1201 Constitution Avenue, N.W. Washington, 

DC 20036-2605, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15476 

(210) KS/M/ 2009/8402 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) RFE/RL, Inc. (a Delaware corporation)  1201 Constitution Avenue, N.W. Washington, DC 

20036-2605, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16768 

(210) KS/M/ 2009/8416 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) PAMESA CERAMICA, S.L.  Carretera de Alcora, s/n 12550 Almazora (Castellón), ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15840 

(210) KS/M/ 2009/8424 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA  Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 BRESCIA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17623 

(210) KS/M/ 2009/8426 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) The European Community, represented by the European Commission  Rue de la Loi, 200, 

B1049 Bruxelles, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11043 

(210) KS/M/ 2009/8429 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA  Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 BRESCIA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18513 

(210) KS/M/ 2009/8431 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18504 

(210) KS/M/ 2009/8433 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18512 

(210) KS/M/ 2009/8434 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18503 

(210) KS/M/ 2009/8435 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15860 

(210) KS/M/ 2009/8436 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15786 

(210) KS/M/ 2009/8439 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.  F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 Ceské Budejovice, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10796 

(210) KS/M/ 2009/8440 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED  Globe House,4 Temlate Place, London 

WC2R 2PG, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17042 

(210) KS/M/ 2009/8457 

(180) 24/02/2029 

(220) 24/02/2009 

(730) Privredno društvo za proizvodnju i prodaju deterdženata "BEOHEMIJA INHEM" d.o.o.  

Zrenjanin, Panćevaćka bb, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10739 

(210) KS/M/ 2009/8458 

(180) 25/02/2029 

(220) 25/02/2009 

(730) ÜLKER GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI  Davutpasa Caddesi No. 20 

Topkapi - ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
 
 

(111) 10738 

(210) KS/M/ 2009/8459 

(180) 25/02/2029 

(220) 25/02/2009 

(730) ROZI KAĞIT VE TEMIZLIK ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI  

Yukuri Dudullu, Organize Sanayi Bölgesi, Nato Yolu Cad. No: 15, ÜMRANIYE-ISTANBUL, 

TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18607 

(210) KS/M/ 2009/8460 

(180) 25/02/2029 

(220) 25/02/2009 

(730) AUER ELEKTRIKLI EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI  Burak Mahallesi, Sani Konukoglu, Bulvari Üzeri No: 223, Şehitkamil - Gaziantep / 

TURKEY, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11094 

(210) KS/M/ 2009/8462 

(180) 27/02/2029 

(220) 27/02/2009 

(730) N. E. T. Co United S.A.  Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola VG1110, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11419 

(210) KS/M/ 2009/8464 

(180) 27/02/2029 

(220) 27/02/2009 

(730) N. E. T. Co United S.A.  Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola VG1110, VG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10737 

(210) KS/M/ 2009/8470 

(180) 02/03/2029 

(220) 02/03/2009 

(730) GGB, Inc (Delaware corporation)  700 Mid Atlantic Parkway Thorofare, New Jersey 

08086, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10736 

(210) KS/M/ 2009/8478 

(180) 05/03/2029 

(220) 05/03/2009 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10735 

(210) KS/M/ 2009/8479 

(180) 05/03/2029 

(220) 05/03/2009 

(730) Gardinia Home Décor GmbH  Neutrauchburger Str. 20 88316 Isny im Allgäu, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10734 

(210) KS/M/ 2009/8481 

(180) 05/03/2029 

(220) 05/03/2009 

(730) Gardinia Home Décor GmbH  Neutrauchburger Str. 20 88316 Isny im Allgäu, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15479 

(210) KS/M/ 2009/8483 

(180) 05/03/2029 

(220) 05/03/2009 

(730) Hengst GmbH & Co.KG  Nienkamp 55-85 48147 Munster, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10732 

(210) KS/M/ 2009/8486 

(180) 06/03/2029 

(220) 06/03/2009 

(730) YILDIZ HOLDING A.S.  Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No: 2/4 B.Camlica, Uskudar 

/ Istanbul, TR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16260 

(210) KS/M/ 2009/8487 

(180) 06/03/2029 

(220) 06/03/2009 

(730) TELWIN S.P.A.  Via della Tecnica, 3 VILLAVERLA (VICENZA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17510 

(210) KS/M/ 2009/8491 

(180) 06/03/2029 

(220) 06/03/2009 

(730) Arla Foods amba  Sønderhøj 14, 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11326 

(210) KS/M/ 2009/8503 

(180) 10/03/2029 

(220) 10/03/2009 

(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation,  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, 

Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11042 

(210) KS/M/ 2009/8512 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) BOLTON FOOD S.p.A.  VIA EINAUDI 18/22, 22072 CERMENATE (COMO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11016 

(210) KS/M/ 2009/8514 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) BOLTON FOOD S.p.A.  VIA EINAUDI 18, 22072 CERMENATE (COMO) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11187 

(210) KS/M/ 2009/8519 

(180) 11/03/2029 
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(220) 11/03/2009 

(730) PROMOSCIONES TILDEVA, S.L.  Poligono Industrial Las Tejas / Ceramica, naves 11 y 

12 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alicante), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11096 

(210) KS/M/ 2009/8520 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) ESMALGLASS, S.A  carretera Villareal Onda Km. 61, 800 12540 Villareal (Castellon), 

ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11140 

(210) KS/M/ 2009/8521 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) BORRAS, S.L, DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS  Mrina Espańola, 20-22  51002 Ceuta 

SPANJË, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10799 

(210) KS/M/ 2009/8527 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) DAF Trucks N.V.  Hugo van der Goeslaan 1 5643 TW EINDHOVEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11015 

(210) KS/M/ 2009/8528 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) COLACEM S.p.A.  VIA DELLA VITTORINA 60-06024 GUBBIO (PERUGIA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10801 

(210) KS/M/ 2009/8529 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG  Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10803 

(210) KS/M/ 2009/8530 

(180) 11/03/2029 

(220) 11/03/2009 

(730) DAF Trucks N.V.  Hugo van der Goeslaan 1  5643 TW EINDHOVEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11064 

(210) KS/M/ 2009/8536 

(180) 12/03/2029 

(220) 12/03/2009 

(730) Erre Sport S.r.l.  Lungotevere De Cenci 9 - 00186 Rome, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10994 

(210) KS/M/ 2009/8539 

(180) 17/03/2029 

(220) 17/03/2009 

(730) DSV A/S  KORNMARKSVEJ 1, DK-2605 BRØNDBY, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11280 

(210) KS/M/ 2009/8547 

(180) 19/03/2029 

(220) 19/03/2009 

(730) MAN Energy Solutions France  Avenue de Chatonay, Porte 7, 44600 SAINT-NAZAIRE, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11281 

(210) KS/M/ 2009/8548 

(180) 19/03/2029 

(220) 19/03/2009 

(730) MAN Energy Solutions France  Avenue de Chatonay, Porte 7, 44600 SAINT-NAZAIRE, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10797 

(210) KS/M/ 2009/8559 

(180) 20/03/2029 

(220) 20/03/2009 
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(730) PORCELANOSA, S.A.  Carretera Nacional 340, Km-56, 200, 12540 Villarreal 

(Castellon), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12237 

(210) KS/M/ 2009/8564 

(180) 23/03/2029 

(220) 23/03/2009 

(730) Swisspearl Group AG  Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11607 

(210) KS/M/ 2009/8593 

(180) 27/03/2029 

(220) 27/03/2009 

(730) ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  1.Organize Sanayi 

Bolgesi, 8.Cadde, No: 60/A Melikgazi 38070 Kayseri, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12111 

(210) KS/M/ 2009/8596 

(180) 31/03/2029 

(220) 31/03/2009 

(730) Phillips 66 Company   P.O. Box 4428 Houston, Texas 77210, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11608 

(210) KS/M/ 2009/8599 

(180) 01/04/2029 

(220) 01/04/2009 

(730) BOYTAŞ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONIM ŞİRKETİ  1. Organize Sanayi 

Bӧlgesi, 7.Cadde, No: 5  38070 Melikgazi-Kayseri, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18434 

(210) KS/M/ 2009/8604 

(180) 01/04/2029 

(220) 01/04/2009 

(730) Sanicova, S. L.  Ctra. ALCORA KM. 17 SAN JUAN DE MORO 12130 CASTELLÓN, 

ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11534 

(210) KS/M/ 2009/8614 

(180) 02/04/2029 

(220) 02/04/2009 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11041 

(210) KS/M/ 2009/8621 

(180) 08/04/2029 

(220) 08/04/2009 

(730) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trženje kozmeticnih izdelkov d.d., Ljubljana  Tržaška cesta 

40, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20456 

(210) KS/M/ 2009/8622 

(180) 08/04/2029 

(220) 08/04/2009 

(730) JCB Co., Ltd.  5-1-22 Minami Aoyama Minato-ku, Tokyo 107-8686, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10959 

(210) KS/M/ 2009/8625 

(180) 08/04/2029 

(220) 08/04/2009 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, SWITZERLAND/ ZVICËR, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11984 

(210) KS/M/ 2009/8643 

(180) 15/04/2029 

(220) 15/04/2009 

(730) F. Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11775 

(210) KS/M/ 2009/8645 

(180) 15/04/2029 

(220) 15/04/2009 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

804 

 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  Rue de I'nstiut 89, B-1330 Rixensart, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11940 

(210) KS/M/ 2009/8653 

(180) 15/04/2029 

(220) 15/04/2009 

(730) Bonduelle  La Woestyne, 59173 Renescure, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11939 

(210) KS/M/ 2009/8654 

(180) 15/04/2029 

(220) 15/04/2009 

(730) Bonduelle  La Woestyne, 59173 Renescure, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10958 

(210) KS/M/ 2009/8655 

(180) 06/04/2029 

(220) 06/04/2009 

(730) ELVAN GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  MEKREZ MAH. 2. 

ARIFAGA SOK. NO: 3 YENIBOSNA, ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16654 

(210) KS/M/ 2009/8661 

(180) 21/04/2029 

(220) 21/04/2009 

(730) House of Prince A/S  Tobaksvejen4, DK-2860 Søborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12322 

(210) KS/M/ 2009/8667 

(180) 22/04/2029 

(220) 22/04/2009 

(730) Sheraton International IP, LLC  One Start Point, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12006 

(210) KS/M/ 2009/8678 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) Swisspearl Group AG  Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12187 

(210) KS/M/ 2009/8679 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12699 

(210) KS/M/ 2009/8680 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12112 

(210) KS/M/ 2009/8681 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12117 

(210) KS/M/ 2009/8683 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12119 

(210) KS/M/ 2009/8684 

(180) 27/04/2029 
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(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12258 

(210) KS/M/ 2009/8688 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12398 

(210) KS/M/ 2009/8691 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12399 

(210) KS/M/ 2009/8692 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12319 

(210) KS/M/ 2009/8693 

(180) 27/04/2029 

(220) 27/04/2009 

(730) FIAT GROUP MARKETING & CORPORATE COMMUNICATION S.P.A.  VIA 

NIZZA 250, 10126 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12161 

(210) KS/M/ 2009/8698 

(180) 28/04/2029 

(220) 28/04/2009 

(730) Japan Tobacco Inc.  2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12248 

(210) KS/M/ 2009/8714 

(180) 29/04/2029 

(220) 29/04/2009 

(730) Nintendo Co., Ltd.  11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12474 

(210) KS/M/ 2009/8715 

(180) 29/04/2029 

(220) 29/04/2009 

(730) Nintendo Co., Ltd.  11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20750 

(210) KS/M/ 2009/8741 

(180) 12/05/2029 

(220) 12/05/2009 

(730) SCHÄRF COFFEESHOP GMBH  Dr. Alexander Schärf Platz 1 7100 Neusiedl am See, 

AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11648 

(210) KS/M/ 2009/8755 

(180) 15/05/2029 

(220) 15/05/2009 

(730) AstraZeneca AB  Vastra Malarehamnen 9, Sodertalje, SE-151 85, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12162 

(210) KS/M/ 2009/8763 

(180) 19/05/2029 

(220) 19/05/2009 

(730)  L᾽Oreal    14, rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12137 

(210) KS/M/ 2009/8764 

(180) 19/05/2029 
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(220) 19/05/2009 

(730) L' Oreal  14, rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12129 

(210) KS/M/ 2009/8766 

(180) 19/05/2029 

(220) 19/05/2009 

(730) L' Oreal  14, rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12132 

(210) KS/M/ 2009/8767 

(180) 19/05/2029 

(220) 19/05/2009 

(730) L᾽Oreal   14, rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12131 

(210) KS/M/ 2009/8768 

(180) 19/05/2029 

(220) 19/05/2009 

(730) L'ORÉAL  14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11624 

(210) KS/M/ 2009/8771 

(180) 20/05/2029 

(220) 20/05/2009 

(730) ALEXANDER SCHÄRF & SÖHNE GESELLSCHAFT M.B.H.  Dr. Alexander Schärf 

Platz 1 7100 Neusiedl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12697 

(210) KS/M/ 2009/8784 

(180) 22/05/2029 

(220) 22/05/2009 

(730) Sportina Bled d.o.o.  Alpska cesta 43 4248 Lesce, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12338 

(210) KS/M/ 2009/8845 

(180) 03/06/2029 

(220) 03/06/2009 

(730) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S.  Cumhuriyet Mahallesi, 2253 Sokak, No.11, 

Gebze-Kocaeli 41400, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12295 

(210) KS/M/ 2009/8854 

(180) 03/06/2029 

(220) 03/06/2009 

(730) Diageo North America, Inc.  801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11437 

(210) KS/M/ 2009/8863 

(180) 09/06/2029 

(220) 09/06/2009 

(730) YONEX KABUSHIKI KAISHA  23-13, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11436 

(210) KS/M/ 2009/8864 

(180) 09/06/2029 

(220) 09/06/2009 

(730) YONEX KABUSHIKI KAISHA  23-13, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12239 

(210) KS/M/ 2009/8865 

(180) 09/06/2029 

(220) 09/06/2009 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  Rue de I'nstiut 89, B-1330 Rixensart,, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11516 

(210) KS/M/ 2009/8875 

(180) 15/06/2029 

(220) 15/06/2009 

(730) R.Seelig & Hille oHG  Kevelaerer Strasse 21-23, 40549 Düsseldorf, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11541 

(210) KS/M/ 2009/8938 

(180) 26/06/2029 

(220) 26/06/2009 

(730) Zott SE & Co. KG,   Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12127 

(210) KS/M/ 2009/8950 

(180) 01/07/2029 

(220) 01/07/2009 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  Rue de I'nstiut 89, B-1330 Rixensart, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11945 

(210) KS/M/ 2009/8967 

(180) 07/07/2029 

(220) 07/07/2009 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12209 

(210) KS/M/ 2009/8968 

(180) 07/07/2029 

(220) 07/07/2009 

(730) Novartis AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11640 

(210) KS/M/ 2009/9133 

(180) 20/08/2029 

(220) 20/08/2009 

(730) British American Tobacco (Brands) Limited  Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12179 

(210) KS/M/ 2009/9156 

(180) 21/08/2029 

(220) 21/08/2009 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of 

America/ SHBA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18511 

(210) KS/M/ 2009/9489 

(180) 11/11/2029 

(220) 11/11/2009 

(730) ALERE SWITZERLAND GmbH  Bahnofstrasse 28, CH-6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12198 

(210) KS/M/ 2009/9512 

(180) 17/11/2029 

(220) 17/11/2009 

(730) AstraZeneca AB  SE 151 85 Södertälje, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11880 

(210) KS/M/ 2009/9533 

(180) 26/11/2029 

(220) 26/11/2009 

(730) British American Tobacco (Brands) Limited  Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13040 

(210) KS/M/ 2011/163 

(180) 23/02/2021 

(220) 23/02/2011 

(730) Top Shop International SA  Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12400 

(210) KS/M/ 2012/925 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 
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(730) Ensto Oy  Ensio Miettisenkatu 2, 06150 Porvoo, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7328 

(210) KS/M/ 2016/730 

(180) 17/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Aktieselskabet af 21. November 2001  Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23517 

(210) KS/M/ 2018/181 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Gilead Sciences Inc. (Delaware corporation)  333 Lakeside Drive, Foster City, California 

94404, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3791 

(210) KS/R/ 2008/15 

(180) 30/12/2028 

(220) 14/01/2008 

(730) Visa International Service Association  900 Metro Center Boulevard, Foster City, 

California 94404, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5564 

(210) KS/R/ 2008/62 

(180) 15/02/2029 

(220) 23/01/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2573 

(210) KS/R/ 2008/293 

(180) 07/12/2028 

(220) 08/04/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION (PILOT CORPORATION)  6-12, 

KYOBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 78 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

813 

 

(111) 7319 

(210) KS/R/ 2008/464 

(180) 04/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Schiedel GmbH  Friedrich - Schiedel - Strasse 2-6, 4542 Nussbach, AT 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 113 

(210) KS/R/ 2008/475 

(180) 16/01/2029 

(220) 06/05/2008 

(730) THE PROCTER & GAMBLE  COMPANY ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, 

CINCINNATI, OHIO 45202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2676 

(210) KS/R/ 2008/500 

(180) 16/01/2029 

(220) 07/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 152 

(210) KS/R/ 2008/536 

(180) 16/01/2029 

(220) 09/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 154 

(210) KS/R/ 2008/540 

(180) 16/01/2029 

(220) 09/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 173 

(210) KS/R/ 2008/548 

(180) 09/11/2028 

(220) 12/05/2008 
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(730) The Procter & Gamble  COMPANY ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, 

CINCINNATI, OHIO 45202, US 

_____________________________________________________________________ 
 
 

(111) 175 

(210) KS/R/ 2008/550 

(180) 16/01/2029 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2701 

(210) KS/R/ 2008/563 

(180) 10/02/2029 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1722 

(210) KS/R/ 2008/588 

(180) 15/06/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) DE LA RUE HOLDINGS LIMITED   De La Rue House, Jays Close, Viables, 

Basingstoke, Hampshire, RG22 4BS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7414 

(210) KS/R/ 2008/672 

(180) 15/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA  Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2763 

(210) KS/R/ 2008/741 

(180) 16/01/2029 

(220) 30/05/2008 

(730) TOBAĈNA LJUBLJANA d.o.o  Cesta 24 junija 90, Ljubljana-Crnuce 1231, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5618 

(210) KS/R/ 2008/916 

(180) 15/02/2029 

(220) 13/06/2008 

(730) European Refreshments  Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5619 

(210) KS/R/ 2008/918 

(180) 25/12/2029 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6936 

(210) KS/R/ 2008/1066 

(180) 29/03/2029 

(220) 07/04/2008 

(730) WARNER BROS.ENTERTAINMENT INC  4000 WARNER BOULEVARD, 

BURBANK, CALIFORNIA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3140 

(210) KS/R/ 2008/1134 

(180) 13/09/2033 

(220) 14/07/2008 

(730) Koito Manufacturing Co., LTD.  NO, 4-8-3, Takanava, Minato-Ku, Tokyo, Japan, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5712 

(210) KS/R/ 2008/1616 

(180) 14/04/2029 

(220) 29/08/2008 

(730) AJINOMOTO KABUSHIKI KAISHA (AJINOMOTO CO. INC.)  15-1, KYOBASHI 1-

CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3325 

(210) KS/R/ 2008/1659 

(180) 20/11/2028 
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(220) 02/09/2008 

(730) LABUD d.o.o.  Radnička cesta 173 r, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1844 

(210) KS/R/ 2008/1731 

(180) 04/09/2028 

(220) 04/09/2008 

(730) PRESTOLITE ELECTRIC INCORPORATED  30120 Hudson Drive Novi, Michigan 

48377, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1889 

(210) KS/R/ 2008/1762 

(180) 09/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth LLC  Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 991 

(210) KS/R/ 2008/1778 

(180) 08/02/2029 

(220) 08/09/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA  Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5809 

(210) KS/R/ 2008/1888 

(180) 21/12/2028 

(220) 09/11/2008 

(730) EDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA  Calle 73 No. 8-13, 

Bogota D.C, CO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3476 

(210) KS/R/ 2008/1959 

(180) 19/02/2029 

(220) 15/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KUBUSHIKI KAISHA  (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi. Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3486 

(210) KS/R/ 2008/1975 

(180) 28/06/2029 

(220) 15/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3488 

(210) KS/R/ 2008/1977 

(180) 15/06/2029 

(220) 15/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3490 

(210) KS/R/ 2008/1983 

(180) 28/06/2029 

(220) 15/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KUBUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3491 

(210) KS/R/ 2008/1984 

(180) 28/06/2029 

(220) 15/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 340 

(210) KS/R/ 2008/2008 

(180) 22/11/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) STRYKER CORPORATION  2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, Michigan 49002, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1829 

(210) KS/R/ 2008/2032 

(180) 05/12/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) Universal City Studios LLLP  100 Universal City Plaza Universal City, California 91608, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1912 

(210) KS/R/ 2008/2165 

(180) 20/10/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) LEGO Juris A/S  DK-7190 Billund, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3617 

(210) KS/R/ 2008/2166 

(180) 21/03/2029 

(220) 19/09/2008 

(730) LEGO Juris A/S  7190 Billund, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1976 

(210) KS/R/ 2008/2186 

(180) 30/03/2029 

(220) 19/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A. a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1975 

(210) KS/R/ 2008/2200 

(180) 15/02/2029 

(220) 19/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A. a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53014 

(210) KS/R/ 2008/2210 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A.., a Swiss Corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel  , 

CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 535 

(210) KS/R/ 2008/2221 

(180) 18/01/2029 

(220) 19/09/2008 

(730) Philip Morris Products S.A a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 461 

(210) KS/R/ 2008/2297 

(180) 05/11/2029 

(220) 22/09/2008 

(730) Belupo lijekovi i kozmetika d.d  Ulica Danica 5 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 442 

(210) KS/R/ 2008/2298 

(180) 25/04/2029 

(220) 22/09/2008 

(730) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d  Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 450 

(210) KS/R/ 2008/2306 

(180) 25/07/2029 

(220) 22/09/2008 

(730) Belupo lijekovi i kozmetika d.d  Ulica Danica 5 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 474 

(210) KS/R/ 2008/2309 

(180) 21/07/2029 

(220) 22/09/2008 

(730) Belupo lijekovi i kozmetika d.d  Ulica Danica 5 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 476 

(210) KS/R/ 2008/2315 

(180) 25/07/2029 

(220) 22/09/2008 
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(730) Belupo lijekovi i kozmetika d.d  Ulica Danica 5 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 477 

(210) KS/R/ 2008/2317 

(180) 01/08/2029 

(220) 22/09/2008 

(730) Belupo lijekovi i kozmetika d.d  Ulica Danica 5 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 557 

(210) KS/R/ 2008/2326 

(180) 04/09/2028 

(220) 22/09/2008 

(730) BGP Products Operations GmbH  Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6140 

(210) KS/R/ 2008/2533 

(180) 06/12/2028 

(220) 25/09/2008 

(730) ANGOSTURA INTERNATIONAL LIMITED c/o C. Paul W. Smith  44 Chipman Hill, 

Suite 1000, P.O.Box 7289, Stn. A", Saint John, N.B. E2L 4S6", CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3979 

(210) KS/R/ 2008/2574 

(180) 03/02/2029 

(220) 26/09/2008 

(730) Ecolab USA Inc.  1 Ecolab Place St. Paul, Minnesota 55102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7510 

(210) KS/R/ 2008/2624 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) Osotspa Public Company Limited  348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, 

Bangkok 10240, TH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3906 

(210) KS/R/ 2008/2686 

(180) 24/03/2029 

(220) 26/09/2008 

(730) GENERAL ELECTRIC COMPANY  1 River Road, Schenectady, New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4085 

(210) KS/R/ 2008/2713 

(180) 15/02/2029 

(220) 26/09/2008 

(730) Pactiv Corporation  1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 850 

(210) KS/R/ 2008/2727 

(180) 05/02/2029 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme Corp.  One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7367 

(210) KS/R/ 2008/2866 

(180) 01/10/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) Caterpillar Inc., a corporation of Delaware  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7369 

(210) KS/R/ 2008/2868 

(180) 01/10/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) Caterpillar Inc., a corporation of Delaware  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53009 

(210) KS/R/ 2008/2869 

(180) 01/10/2028 
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(220) 01/10/2008 

(730) Caterpillar Inc. a corporation of Delaware  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7370 

(210) KS/R/ 2008/2870 

(180) 01/10/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) Caterpillar Inc., a corporation of Delaware  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7371 

(210) KS/R/ 2008/2873 

(180) 01/10/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) Caterpillar Inc., a corporation of Delaware  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7372 

(210) KS/R/ 2008/2881 

(180) 01/10/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) Jack Daniel’s Properties, Inc., a Delaware corporation   4040 Civic Center Drive, Suite 

528, San Rafael, California 94903, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7374 

(210) KS/R/ 2008/2887 

(180) 01/10/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) Jack Daniel’s Properties, Inc., a Delaware corporation   4040 Civic Center Drive, Suite 

528, San Rafael, California 94903, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7375 

(210) KS/R/ 2008/2888 

(180) 01/10/2028 

(220) 01/10/2008 
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(730) Jack Daniel’s Properties, Inc., a Delaware corporation   4040 Civic Center Drive, Suite 

528, San Rafael, California 94903, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7376 

(210) KS/R/ 2008/2889 

(180) 01/10/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) Jack Daniel’s Properties, Inc., a Delaware corporation   4040 Civic Center Drive, Suite 

528, San Rafael, California 94903, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7377 

(210) KS/R/ 2008/2890 

(180) 01/10/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) Jack Daniel’s Properties, Inc., a Delaware corporation   4040 Civic Center Drive, Suite 

528, San Rafael, California 94903, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4059 

(210) KS/R/ 2008/2940 

(180) 16/01/2029 

(220) 02/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5792 

(210) KS/R/ 2008/3013 

(180) 11/06/2038 

(220) 07/10/2008 

(730) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  1007 Market Street, Wilmington, 

Delaware 19898, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4071 

(210) KS/R/ 2008/3023 

(180) 11/06/2028 

(220) 07/10/2008 

(730) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  1007 Market Street, Wilmington, 

Delaware 19898, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4142 

(210) KS/R/ 2008/3057 

(180) 15/02/2029 

(220) 10/09/2008 

(730) MARS INC  6885 Elm Street McLean-Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4183 

(210) KS/R/ 2008/3164 

(180) 15/02/2029 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS INCORPORATED  6885 ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA 22191- 3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4185 

(210) KS/R/ 2008/3165 

(180) 04/02/2029 

(220) 13/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4186 

(210) KS/R/ 2008/3166 

(180) 25/05/2029 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS INCORPORATED  6885 ELM STREET, McLEAN, VIRGINIA 22191- 3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4206 

(210) KS/R/ 2008/3188 

(180) 15/02/2029 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS INC  6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4284 

(210) KS/R/ 2008/3213 

(180) 15/02/2029 

(220) 13/10/2008 

(730) MARS, INCORPORATED  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4548 

(210) KS/R/ 2008/3265 

(180) 14/04/2019 

(220) 14/10/2008 

(730) E.I. du Pont de Nemours and Company  1007 Market Street Wilmington, Delaware 19898, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4548 

(210) KS/R/ 2008/3265 

(180) 14/04/2029 

(220) 14/10/2008 

(730) E.I. du Pont de Nemours and Company  1007 Market Street Wilmington, Delaware 19898, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4322 

(210) KS/R/ 2008/3286 

(180) 12/05/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Diageo Brands B.V.  Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, The Netherlands, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4340 

(210) KS/R/ 2008/3294 

(180) 29/11/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Diageo Brands B.V  Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, The Netherlands, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7422 

(210) KS/R/ 2008/3306 

(180) 13/10/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Diageo Brands B.V. Molenwerf 10- 12,  1014 BG Amsterdam, Netherlands, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4332 

(210) KS/R/ 2008/3315 

(180) 28/11/2029 

(220) 14/10/2008 

(730) Microsoft Corporation  One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53006 

(210) KS/R/ 2008/3519 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Diageo Ireland  St. Jame's Gate, Dublin 8, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5799 

(210) KS/R/ 2008/3531 

(180) 11/03/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) Diageo Brands B.V  Molenwerf 10- 12, 1014 BG Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4495 

(210) KS/R/ 2008/3532 

(180) 03/04/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) MARS INCORPORATED  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53008 

(210) KS/R/ 2008/3609 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) THE LUBRIZOL CORPORATION  29400 Lakeland Boulevard, Wickliffe, Ohio 44092, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4540 

(210) KS/R/ 2008/3632 

(180) 25/01/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) Revlon Consumer Products Corporation  237 Park Avenue, New York, N.Y. 10017, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7183 

(210) KS/R/ 2008/3929 

(180) 14/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF AGRO B.V., Arnhem (NL)  Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 8808 

Pfäffikon  SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5765 

(210) KS/R/ 2008/3963 

(180) 06/01/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL)   Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 8808 

Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5766 

(210) KS/R/ 2008/3968 

(180) 03/03/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agrochemical Products B.V  Kadestraat 1, 6811 CA Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7253 

(210) KS/R/ 2008/4123 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) VALTA LIMITED  Aeulestrasse 30 P.O. Box 1242, 9490 Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 714 

(210) KS/R/ 2008/4169 

(180) 12/06/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) FRESENIUS KABI AB  SE-75174 UPPSALA, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 639 

(210) KS/R/ 2008/4265 

(180) 01/03/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 867 

(210) KS/R/ 2008/4289 

(180) 25/12/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2113 

(210) KS/R/ 2008/4301 

(180) 11/10/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2238 

(210) KS/R/ 2008/4342 

(180) 15/02/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2240 

(210) KS/R/ 2008/4344 

(180) 15/03/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21976 

(210) KS/R/ 2008/4376 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Spirits Product International Intellectual Property B.V.  Zepp Lampestraat 4 Oranjestad, 

AW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7264 

(210) KS/R/ 2008/4379 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Preduzeće za eksploataciju mineralne vode i proizvodnju pića "KNJAZ MILOŠ" AD 

ARANDELOVAC  Južna industrijska zona bb, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2280 

(210) KS/R/ 2008/4414 

(180) 11/10/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2330 

(210) KS/R/ 2008/4537 

(180) 10/03/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) MasterCard International Incorporated  2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-

2509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 945 

(210) KS/R/ 2008/4571 

(180) 04/02/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme B.V.  Waarderweg 39, NL-2031 BN Haarlem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2332 

(210) KS/R/ 2008/4708 

(180) 15/02/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Alps Electric Co., Ltd.  1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1151 

(210) KS/R/ 2008/4751 

(180) 16/01/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) THE GIDEONS INTERNATIONAL  2900 LEBANON ROAD, NASHVILLE, 

TENNESSEE 37214, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 824 

(210) KS/R/ 2008/4810 

(180) 02/02/1988 

(220) 16/10/2008 

(730) PARKER INTANGIBLES LLC  6035 PARKLAND BOULEVARD, CLEVELAND, 

OHIO 44124, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2436 

(210) KS/R/ 2008/4825 

(180) 16/01/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC  6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 

94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2533 

(210) KS/R/ 2008/4833 

(180) 01/05/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC  6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 

94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7409 

(210) KS/R/ 2008/5040 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Ishaihara Sangyo Kaisha LTD.  3-15. Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5769 

(210) KS/R/ 2008/5151 

(180) 06/01/2029 
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(220) 16/10/2008 

(730) General Council on Finance and Administration of the United Methodist Church  1 Music 

Circle North, Nashville, TN 37203, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5032 

(210) KS/R/ 2008/5181 

(180) 20/02/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SYNGENTA LIMITED (Guildford)  Jealott's Hill International Research Centre, 

Bracknell, Berkshire, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5042 

(210) KS/R/ 2008/5197 

(180) 15/02/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) TENNANT COMPANY  701 NORTH LILAC DRIVE, MINNEAPOLIS, MINNESOTA, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5053 

(210) KS/R/ 2008/5213 

(180) 27/08/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COSMETIC WARRIORS LIMITED  29 High Street, Poole, Dorset, BH15 1AB, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5129 

(210) KS/R/ 2008/5290 

(180) 20/01/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.  1- 1, 4-CHOME, KORAIBASHI, CHUO-KU, 

OSAKA-SHI, OSAKA, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5102 

(210) KS/R/ 2008/5350 

(180) 15/06/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5158 

(210) KS/R/ 2008/5354 

(180) 31/03/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse, Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5159 

(210) KS/R/ 2008/5355 

(180) 23/04/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse, Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5238 

(210) KS/R/ 2008/5464 

(180) 25/05/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Telefonaktiebolaget LM Ericsson  SE 164 83 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5215 

(210) KS/R/ 2008/5606 

(180) 25/05/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse, Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6837 

(210) KS/R/ 2008/5639 

(180) 13/11/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Europa GmbH & Co. KG  Ringstrasse 99, D-32427 Minden, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2806 

(210) KS/R/ 2008/5673 

(180) 23/09/2028 

(220) 17/10/2008 
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(730) VIACOM INTERNATIONAL INC.  1515 Broadway, New York, New York 10036-5794, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2807 

(210) KS/R/ 2008/5674 

(180) 23/09/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) VIACOM INTERNATIONAL INC.  1515 Broadway, New York, New York 10036-5794, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1047 

(210) KS/R/ 2008/5753 

(180) 05/05/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  1155 Battery Street, San Francisco, California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1104 

(210) KS/R/ 2008/5761 

(180) 28/06/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  1155 Battery Street, San Francisco, California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1054 

(210) KS/R/ 2008/5762 

(180) 28/06/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  1155 Battery Street, San Francisco, California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1055 

(210) KS/R/ 2008/5763 

(180) 05/05/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 

94111, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1056 

(210) KS/R/ 2008/5764 

(180) 05/05/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  1155 Battery Street, San Francisco, California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1105 

(210) KS/R/ 2008/5767 

(180) 05/05/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  1155 Battery Street, San Francisco, California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1106 

(210) KS/R/ 2008/5768 

(180) 05/05/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  1155 Battery Street, San Francisco, California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2826 

(210) KS/R/ 2008/5796 

(180) 17/04/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) FLO – SOCIETA' PER AZIONI  Strada Ghiara Sabbioni, 33/A I-43012 Fontanellato (PR), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7187 

(210) KS/R/ 2008/5869 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Universal City Studios LLC   100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2861 

(210) KS/R/ 2008/5876 

(180) 25/12/2028 

(220) 31/10/2008 
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(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.  680 North Lake Shore Drive, 

Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1150 

(210) KS/R/ 2008/5880 

(180) 04/11/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.  680 North Lake Shore Drive, 

Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 
 
 

(111) 1251 

(210) KS/R/ 2008/5881 

(180) 04/11/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC.  680 North Lake Shore Drive, 

Chicago, Illinois 60611, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1260 

(210) KS/R/ 2008/5900 

(180) 16/01/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) E.R. Squibb & Sons, L.L.C  Lawrenceville- Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3031 

(210) KS/R/ 2008/5929 

(180) 20/08/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) Bristol-Myers Squibb Company  345 Park Avenue New York, New York 10154, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7323 

(210) KS/R/ 2008/5980 

(180) 04/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Sumitomo Chemical Co., Ltd.  27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7480 

(210) KS/R/ 2008/6089 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Foster’s Europe Pty Limited  77 Southbank Boulevard, Southbank Victoria, 3006, AU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2877 

(210) KS/R/ 2008/6091 

(180) 16/01/2029 

(220) 14/11/2008 

(730) SUMITOMO CHEMICAL Co. Ltd.  27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7312 

(210) KS/R/ 2008/6093 

(180) 13/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Giga-Byte Technology Co., Ltd.  No. 6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien Dist., New Taipei 

City 231, TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7311 

(210) KS/R/ 2008/6094 

(180) 13/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Giga-Byte Technology Co., Ltd.  No. 6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien, New Taipei City 

231, TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 888 

(210) KS/R/ 2008/6141 

(180) 13/04/2029 

(220) 14/11/2008 

(730) KIKKOMAN CORPORATION,  250, NODA, Noda City, Chiba,, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3095 

(210) KS/R/ 2008/6154 

(180) 01/03/2029 
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(220) 14/11/2008 

(730) SANYO ELECTRIC CO., LTD.  1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3104 

(210) KS/R/ 2008/6239 

(180) 10/10/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ISKRA TEL Podjetje telekomunikcijskih sistemov, d.o.o.  Ljubljanska cesta 24a, 4000 

Kranj, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6627 

(210) KS/R/ 2008/6267 

(180) 20/03/2029 

(220) 17/11/2008 

(730) Fissler GmbH  Harald-Fissler-Straße 1, 55743 Idar-Oberstein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7124 

(210) KS/R/ 2008/6276 

(180) 25/07/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Selmena Trading Limited   Theklas Lysioti 35 Eagle Star House, 5th floor 3030 Limassol, 

CY 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7104 

(210) KS/R/ 2008/6423 

(180) 20/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) S.A. F.LLI GALLI, CAMIS & STOCK   Viale Ten.Col Guiseppe Galli 29, C.P.192 CH-

6830 Chiasso-3, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1351 

(210) KS/R/ 2008/6518 

(180) 10/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Caterpillar Inc.  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1272 

(210) KS/R/ 2008/6536 

(180) 10/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Caterpillar Inc.  100 N.E. Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5370 

(210) KS/R/ 2008/6642 

(180) 20/10/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Crayola Properties, Inc.  2035 Edgewood Avenue, Easton, Pennsylvania 18042, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7499 

(210) KS/R/ 2008/6682 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) HYATT INTERNATIONAL CORPORATION  150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago, IL 60606, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6200 

(210) KS/R/ 2008/6925 

(180) 18/05/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Volkswagen Aktiengesellschaft  38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1475 

(210) KS/R/ 2008/7043 

(180) 25/09/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Chloride Group Limited   c/o Vertiv, TOR Saint-Cloud Way Maidenhead SL6 8BN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1481 

(210) KS/R/ 2008/7045 

(180) 10/06/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) BGP Products Operations GmbH  Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7392 

(210) KS/R/ 2008/7118 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Tiffany and Company a New York corporation  727 Fifth Avenue, New York, New York 

10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3945 

(210) KS/R/ 2008/7154 

(180) 21/03/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Kabushiki Kaisha Toshiba (Toshiba Corporation)  1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku 

Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1436 

(210) KS/R/ 2008/7200 

(180) 15/02/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) ITT Water & Wastewater AB  361 80 Emmaboda, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1493 

(210) KS/R/ 2008/7227 

(180) 05/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SOUTH CONE, INC.   5935 Darwin Court, Carlsbad, CA 92008, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7501 

(210) KS/R/ 2008/7230 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Trimble Inc., a Delaware corporation  935 Stewart Drive, Sunnyvale, California 94085, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1553 

(210) KS/R/ 2008/7272 

(180) 29/10/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Essiac Products Inc.  164 Richmond Road Ottawa, Ontario K1Z 6W2, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1558 

(210) KS/R/ 2008/7281 

(180) 17/09/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) Arysta Lifescience Corporation  8-1, Akashi-cho, Chuo-ko Tokyo 104-6591, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7472 

(210) KS/R/ 2008/7314 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Baker & MCKENZIE LLP  300 E. Randolph Street, Suite 5000, Chicago, IL 60601, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6667 

(210) KS/R/ 2008/7360 

(180) 10/01/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien  Frankfurter Strasse 250, 

64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6645 

(210) KS/R/ 2008/7375 

(180) 29/12/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SWATYCOMET, d.o.o.  Titova cesta 60, SI-2000 Maribor, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5560 

(210) KS/R/ 2008/7376 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana  Tržaška c. 

40, SI-1000 Ljubljana, SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5553 

(210) KS/R/ 2008/7382 

(180) 09/02/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) PERUTNINA PTUJ, d.d  Potrčeva c. 10 SI-2250 PTUJ, SL 

_____________________________________________________________________ 
 
 

(111) 1634 

(210) KS/R/ 2008/7438 

(180) 15/09/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Federation Internationale des Conseils en Propriete Industrielle  Holbeinstrasse 36-38, 

Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3716 

(210) KS/R/ 2008/7508 

(180) 04/09/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Fleishman-Hillard Inc.  200 North Broadway, St. Louis, MO 63102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1504 

(210) KS/R/ 2008/7530 

(180) 25/01/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Suzuki Motor Corporation (Suzuki Kabushiki Kaisha)  300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 

Hamamatsu-shi Shizuoka-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1514 

(210) KS/R/ 2008/7559 

(180) 10/05/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Academy of Motion Picture Arts and Sciences  8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, 

California 90211, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1517 

(210) KS/R/ 2008/7563 

(180) 10/05/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Academy of Motion Picture Arts and Sciences  8949 Wilshire Boulevard, Bevery Hills, 

California 90211, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6572 

(210) KS/R/ 2008/7603 

(180) 24/02/2029 

(220) 19/11/2008 

(730) Paloma d.d.  Sladki Vrh 1, SI-2214 Sladki vrh, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21825 

(210) KS/R/ 2008/7625 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) LAMB WESTON Inc., a Delaware Corporation  599 South Rivershore Lane, Eagle, Idaho 

83616, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5922 

(210) KS/R/ 2008/7646 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/11/2008 

(730) UNGER MARKETING INTERNATIONAL, LLC  425 Asylum Street, Bridgeport, CT 

06610, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3776 

(210) KS/R/ 2008/7739 

(180) 03/01/2029 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc.  2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6153 

(210) KS/R/ 2008/7741 

(180) 16/01/2029 
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(220) 19/11/2008 

(730) Elanco US Inc.  2500 Innovation Way, Greenfield, IN 46140, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6163 

(210) KS/R/ 2008/7783 

(180) 25/12/2029 

(220) 19/11/2008 

(730) DOW AGROSCIENCES LLC (Delaware limited liability company)  9330 Zionsville 

Road Indianapolis, Indiana 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6280 

(210) KS/R/ 2008/7789 

(180) 25/06/2029 

(220) 19/11/2008 

(730) DOW AGROSCIENCES LLC  9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6281 

(210) KS/R/ 2008/7790 

(180) 03/08/2029 

(220) 19/11/2008 

(730) DOW AGROSCIENCES LLC  9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3785 

(210) KS/R/ 2008/7915 

(180) 09/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH  Hans-Boeckler-Strasse 7, 63263 Neu-Isenburg, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6515 

(210) KS/R/ 2008/7931 

(180) 02/08/2029 

(220) 19/11/2008 

(730) Laboratoire HRA Pharma  15 Rue Beranger, 75003 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9073 

(210) KS/M/ 2008/2278 

(220) 19/09/2008 

(730) Amazon Europe Holding Technologies SCS  2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17303 

(210) KS/M/ 2008/3418 

(220) 08/08/2012 

(730) PARMALAT S.p.A.  Via Guglielmo Silva 9, 20149 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3420 

(220) 15/10/2008 

(730) PARMALAT S.p.A.  Via Guglielmo Silva 9, 20149 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10294 

(210) KS/M/ 2008/6301 

(220) 24/10/2008 

(730) MANGUSTA S.R.L. Viale Giuseppe Giusti, 133 - 55100 LUCCA (LU), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10296 

(210) KS/M/ 2008/6302 

(220) 24/10/2008 

(730) MANGUSTA S.R.L. Viale Giuseppe Giusti, 133 - 55100 LUCCA (LU), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10814 

(210) KS/M/ 2008/7059 

(220) 14/11/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERÜ SANAYÜ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12312 

(210) KS/M/ 2008/7062 

(220) 14/11/2008 

(730) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETI İstanbul 

Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, No: 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12355 

(210) KS/M/ 2008/7064 

(220) 14/11/2008 

(730) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İstanbul 

Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, No: 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11494 

(210) KS/M/ 2008/7066 

(220) 14/11/2008 

(730) EVYAP SABUN YAĞ GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM ŞİRKETİ İstanbul 

Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, No: 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12676 

(210) KS/M/ 2008/7096 

(220) 14/11/2008 

(730) EVYAP SABUN YAĞ GLİSERİN SANAYİ VE TİCARET ANONİM İstanbul Deri 

Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi, No: 1, X-1, Özel Parsel Tuzla, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16334 

(210) KS/M/ 2008/7361 

(220) 18/11/2008 

(730) FESTINA LOTUS, S.A. Calle Velázques 150, planta 3, puerta 1 28002 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16335 

(210) KS/M/ 2008/7364 

(220) 18/11/2008 

(730) FESTINA LOTUS, S.A. Calle Velázques 150, planta 3, puerta 1 28002 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17280 

(210) KS/M/ 2008/7368 

(220) 18/11/2008 

(730) FESTINA LOTUS, S.A. Calle Velázquez 150, planta 3, puerta 1 28002 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8571 

(210) KS/M/ 2008/7606 

(220) 25/11/2008 

(730) Deckers Outdoor Corporation 250 Coromar Drive, Goleta, California 93117, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12169 

(210) KS/M/ 2008/7747 

(220) 05/12/2008 

(730) FARR LABORATORIES, LLC (Delaware limited liability company) 9720 Wilshire 

Boulevard, Suite 150 Beverly Hills, California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12403 

(210) KS/M/ 2008/7754 

(220) 05/12/2008 

(730) FARR LABORATORIES, LLC (Delaware limited liability company) 9720 Wilshire 

Boulevard, Suite 150 Beverly Hills, California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11402 

(210) KS/M/ 2008/7794 

(220) 05/12/2008 

(730) International Whisky Co Ltd, a UK Limited Company Valan Group, Malta House, 4th 

floor, 36-38 Piccadilly, London W1J 0DP, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11273 

(210) KS/M/ 2008/7848 

(220) 05/12/2008 

(730) NOVA BRANDS S.A. 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11303 

(210) KS/M/ 2008/7870 

(220) 05/12/2008 

(730) NOVA BRANDS S.A. 24, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17024 

(210) KS/M/ 2008/7937 

(220) 05/12/2008 

(730) WEKEMO, S.A. Avenue Beauregard 12, c/o BfB Fiduciaire SA, 1700 FRIBOURG, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15845 

(210) KS/M/ 2008/8068 

(220) 18/12/2008 

(730) SCOR SE (Société européenne) 5 avenue Kléber, 75016 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15846 

(210) KS/M/ 2008/8070 

(220) 18/12/2008 

(730) SCOR SE (Société européenne) 5 avenue Kléber, 75016 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11271 

(210) KS/M/ 2008/8091 

(220) 22/12/2008 

(730) Astex Pharmaceuticals, Inc. 4420 Rosewood Drive, Suite 200, Pleasanton, California 

94588, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16306 

(210) KS/M/ 2008/8105 

(220) 26/12/2008 

(730) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 Traunreut 83301, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18509 

(210) KS/M/ 2009/8373 

(220) 12/02/2009 
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(730) UPM-Kymmene Corporation Alvar Aallon katu 1, 0100 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11094 

(210) KS/M/ 2009/8462 

(220) 27/02/2009 

(730) N. E. T. Co United S.A. Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola VG1110, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11419 

(210) KS/M/ 2009/8464 

(220) 27/02/2009 

(730) N. E. T. Co United S.A. Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, 

Tortola VG1110, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11280 

(210) KS/M/ 2009/8547 

(220) 19/03/2009 

(730) MAN DIESEL & TURBO FRANCE Avenue de Chatonay - Porte 7, 44615 SAINT 

NAZAIRE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11281 

(210) KS/M/ 2009/8548 

(220) 19/03/2009 

(730) MAN DIESEL & TURBO FRANCE Avenue de Chatonay - Porte 7, 44615 SAINT 

NAZAIRE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12170 

(210) KS/M/ 2009/8566 

(220) 24/03/2009 

(730) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 23, Place des 

Charmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2010/132 

(220) 18/02/2010 
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(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12152 

(210) KS/M/ 2010/175 

(220) 11/03/2010 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13086 

(210) KS/M/ 2011/275 

(220) 22/03/2011 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13096 

(210) KS/M/ 2011/568 

(220) 26/05/2011 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14088 

(210) KS/M/ 2011/661 

(220) 17/06/2011 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16445 

(210) KS/M/ 2011/700 

(220) 04/07/2011 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13904 

(210) KS/M/ 2011/734 

(220) 14/07/2011 
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(730) British American Tobaco (Brands) Limited 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14310 

(210) KS/M/ 2011/1251 

(220) 12/12/2011 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23829 

(210) KS/M/ 2011/1254 

(220) 12/12/2011 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23803 

(210) KS/M/ 2011/1255 

(220) 12/12/2011 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13794 

(210) KS/M/ 2012/90 

(220) 02/02/2012 

(730) ANA GIDA IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi, No: 5, 34870 Kartal, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13794 

(210) KS/M/ 2012/90 

(220) 02/02/2012 

(730) ANA GIDA IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

CENTRUM İŞ MERKEZİ, AYDINEVLER SANAYİ CAD. NO. /301, KÜÇÜKYALI, 

MALTEPE/İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13794 

(210) KS/M/ 2012/90 

(220) 02/02/2012 

(730) ANA GIDA IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

Barbaros Mahallesi, Cigdem Sokak, No:1, My Office, Kat:7, Bölüm 31-32-33,34746 

Atasehir/Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14228 

(210) KS/M/ 2012/496 

(220) 11/05/2012 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14763 

(210) KS/M/ 2012/940 

(220) 11/09/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmignton, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14759 

(210) KS/M/ 2012/946 

(220) 17/09/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14525 

(210) KS/M/ 2012/1014 

(220) 05/10/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23405 

(210) KS/M/ 2012/1147 

(220) 09/11/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14746 

(210) KS/M/ 2012/1292 

(220) 11/12/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14841 

(210) KS/M/ 2012/1314 

(220) 18/12/2012 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21727 

(210) KS/M/ 2013/42 

(220) 15/01/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17152 

(210) KS/M/ 2013/58 

(220) 21/01/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18327 

(210) KS/M/ 2013/348 

(220) 05/04/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18326 

(210) KS/M/ 2013/349 

(220) 05/04/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18325 

(210) KS/M/ 2013/404 

(220) 22/04/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17144 

(210) KS/M/ 2013/477 

(220) 15/05/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17230 

(210) KS/M/ 2013/640 

(220) 02/07/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17233 

(210) KS/M/ 2013/715 

(220) 19/07/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17142 

(210) KS/M/ 2013/737 

(220) 26/07/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18316 

(210) KS/M/ 2013/741 

(220) 29/07/2013 
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(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18624 

(210) KS/M/ 2013/827 

(220) 20/08/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22028 

(210) KS/M/ 2013/1087 

(220) 14/11/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17833 

(210) KS/M/ 2013/1104 

(220) 18/11/2013 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18696 

(210) KS/M/ 2013/1192 

(220) 13/12/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18646 

(210) KS/M/ 2013/1223 

(220) 18/12/2013 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18703 

(210) KS/M/ 2014/104 

(220) 14/02/2014 
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(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18702 

(210) KS/M/ 2014/121 

(220) 19/02/2014 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18759 

(210) KS/M/ 2014/156 

(220) 03/03/2014 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19235 

(210) KS/M/ 2014/462 

(220) 20/05/2014 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19018 

(210) KS/M/ 2014/798 

(220) 14/08/2014 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20368 

(210) KS/M/ 2014/1181 

(220) 08/12/2014 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20235 

(210) KS/M/ 2014/1182 

(220) 08/12/2014 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20369 

(210) KS/M/ 2014/1183 

(220) 08/12/2014 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20386 

(210) KS/M/ 2015/127 

(220) 20/02/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20171 

(210) KS/M/ 2015/180 

(220) 09/03/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20063 

(210) KS/M/ 2015/243 

(220) 24/03/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19407 

(210) KS/M/ 2015/317 

(220) 27/04/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19875 

(210) KS/M/ 2015/887 

(220) 15/09/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19334 

(210) KS/M/ 2015/922 

(220) 25/09/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19335 

(210) KS/M/ 2015/923 

(220) 25/09/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23371 

(210) KS/M/ 2015/970 

(220) 06/10/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20863 

(210) KS/M/ 2015/1290 

(220) 10/12/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20611 

(210) KS/M/ 2015/1348 

(220) 17/12/2015 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20633 

(210) KS/M/ 2015/1381 

(220) 22/12/2015 

(730) TOP SHOP INTERNATIONAL SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22466 

(210) KS/M/ 2017/19 

(220) 11/01/2017 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23760 

(210) KS/M/ 2017/1317 

(220) 27/10/2017 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23742 

(210) KS/M/ 2017/1330 

(220) 30/10/2017 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24227 

(210) KS/M/ 2017/1453 

(220) 30/11/2017 

(730) Mavic S.à.r.l. 11, rue de l'Industrie, 8399 Windhof, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24535 

(210) KS/M/ 2018/713 

(220) 05/06/2018 

(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2763 

(210) KS/R/ 2008/741 

(220) 30/05/2008 

(730) TOBAĈNA LJUBLJANA d.o.o Cesta 24 junija 90, Ljubljana-Crnuce 1231, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3325 

(210) KS/R/ 2008/1659 

(220) 02/09/2008 

(730) Badel d.o.o. Quirinova 8, Sisak, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5766 

(210) KS/R/ 2008/3968 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agrochemical Products B.V. Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7253 

(210) KS/R/ 2008/4123 

(220) 16/10/2008 

(730) ULTRA PREMIUM BRANDS LIMITED 19 Titan Court Laporte Way Bedforshire, LU4 

8EF, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 667 

(210) KS/R/ 2008/4189 

(220) 16/10/2008 

(730) Aspen Global Incorporated  GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5069 

(210) KS/R/ 2008/5235 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5079 

(210) KS/R/ 2008/5267 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5134 

(210) KS/R/ 2008/5312 

(220) 16/10/2008 

(730) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED Route de France 17, 

2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5134 

(210) KS/R/ 2008/5312 

(220) 16/10/2008 

(730) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED Zählerweg 4, 6300, 

Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7058 

(210) KS/R/ 2008/5316 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5140 

(210) KS/R/ 2008/5325 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7066 

(210) KS/R/ 2008/5335 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5839 

(210) KS/R/ 2008/5341 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 300, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5903 

(210) KS/R/ 2008/5345 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5149 

(210) KS/R/ 2008/5410 

(220) 16/10/2008 

(730) DUNHILL TOBACCO OF LONDON LIMITED Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5238 

(210) KS/R/ 2008/5464 

(220) 16/10/2008 

(730) Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE 164 83 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5243 

(210) KS/R/ 2008/5469 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 

19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3095 

(210) KS/R/ 2008/6154 

(220) 14/11/2008 

(730) SANYO ELECTRIC CO., LTD. 1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1250 

(210) KS/R/ 2008/6436 

(220) 17/11/2008 

(730) Kraft Foods Belgium Intellectual Property BVBA De Beukelaer - Pareinlaan 1, 2200 

Herentals, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1367 

(210) KS/R/ 2008/6792 

(220) 18/11/2008 

(730) The Timken Company 4500 Mount Pleasant Street NW, North Canton, Ohio 44720, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1458 

(210) KS/R/ 2008/6959 

(220) 18/11/2008 

(730) The Timken Company 4500 Mount Pleasant Street NW, North Canton, Ohio 44720, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1428 

(210) KS/R/ 2008/7056 

(220) 18/11/2008 

(730) York International Corporation 507 East Michigan Street, Milwaukee, WI 53202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1386 

(210) KS/R/ 2008/7114 

(220) 18/11/2008 

(730) Johnson Controls Technology Company 2875 High Meadow Circle, Auburn Hills, MI 

48326-2773, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1493 

(210) KS/R/ 2008/7227 

(220) 18/11/2008 

(730) SOUTH CONE, INC.  5935 Darwin Court, Carlsbad, CA 92008, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1613 

(210) KS/R/ 2008/7415 

(220) 18/11/2008 

(730) Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORATION) 1-11-1, Osaki, 

Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8648 

(210) KS/M/ 2008/1525 

(220) 15/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8419 

(210) KS/M/ 2008/1535 

(220) 15/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8844 

(210) KS/M/ 2008/1799 

(220) 02/09/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8801 

(210) KS/M/ 2008/1809 

(220) 02/09/2008 

(730) Tarkett B.V. Taxandriaweg 15, 5142 PA WAALWIJK, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15065 

(210) KS/M/ 2008/1844 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans GMBH & Co. KG Russeer Weg 101-103 24109 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15067 

(210) KS/M/ 2008/1845 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG Russeer Weg 101-103 24019 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15036 

(210) KS/M/ 2008/1846 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans GMBH & Co. KG Russeer Weg 101-103 24109 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14920 

(210) KS/M/ 2008/1857 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG  Russeer Weg 101-103 24109 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14878 

(210) KS/M/ 2008/1858 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans  GmbH & Co. KG Russeer Weg 101-103 24109 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9006 

(210) KS/M/ 2008/2045 

(220) 08/09/2008 

(730) IL BISONTE S.p.A. Via del Parione, 11 I-50123 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10186 

(210) KS/M/ 2008/2084 

(220) 09/09/2008 

(730) Bolton Food S.p.A. Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (Como), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17166 

(210) KS/M/ 2008/2085 

(220) 09/09/2008 

(730) Bolton Food S.p.A. Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (Como), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9073 

(210) KS/M/ 2008/2278 

(220) 19/09/2008 

(730) Amazon Europe Holding Technologies S.à.r.l. 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, 

LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17304 

(210) KS/M/ 2008/3429 

(220) 03/08/2012 

(730) ARLANXEO Netherlands B.V. Urmonderbaan 24, 6167 RD Geleen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9361 

(210) KS/M/ 2008/3512 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 23478 

(210) KS/M/ 2008/3573 

(220) 21/08/2012 

(730) ARLANXEO Netherlands B.V. Urmonderbaan 24, 6167 RD Geleen, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20100 

(210) KS/M/ 2008/3767 

(220) 15/10/2008 

(730) SIG Combibloc GmbH Rurstrasse 58, 52441 Linnich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12748 

(210) KS/M/ 2008/4185 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12693 

(210) KS/M/ 2008/4190 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica, 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23723 

(210) KS/M/ 2008/5257 

(220) 16/10/2008 

(730) Etex Building Performance GmbH Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10069 

(210) KS/M/ 2008/5648 

(220) 16/10/2008 

(730) Etex Building Performance GmbH Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9863 

(210) KS/M/ 2008/5683 

(220) 16/10/2008 

(730) Etex Building Performance GmbH Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 9964 

(210) KS/M/ 2008/5686 

(220) 16/10/2008 

(730) Etex Building Performance GmbH Scheifenkamp 1, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9955 

(210) KS/M/ 2008/5688 

(220) 16/10/2008 

(730) Etex Building Performance GmbH Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 10007 

(210) KS/M/ 2008/5824 

(220) 25/01/2010 

(730) Etex Building Performance GmbH Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9845 

(210) KS/M/ 2008/6003 

(220) 17/10/2008 

(730) Evonik Degussa GmbH Rellinghauser Straße 1 - 11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9846 

(210) KS/M/ 2008/6004 

(220) 17/10/2008 

(730) Evonik Degussa GmbhH Rellinghauser Straße 1 - 11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10243 

(210) KS/M/ 2008/6707 

(220) 07/11/2008 

(730) Endemol Shine Nederland Producties B.V. Medi Arena 2 1114 BC Amsterdam-

Duivendrecht, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10814 

(210) KS/M/ 2008/7059 

(220) 14/11/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ İstiklal Mh. Atatürk Cad. Ekin Sok. No. 5 Kiraç, Esenyurt, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10360 

(210) KS/M/ 2008/7083 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.p.A. Viale Monza, 265-20126 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11381 

(210) KS/M/ 2008/7414 

(220) 19/11/2008 

(730) BEBETTO BEBE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  Gürsu 

Organize Sanayi Bölgesi, Gürsu Caddesi. No: 22, GÜRSU BURSA, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11227 

(210) KS/M/ 2008/7454 

(220) 19/11/2008 

(730) BEUMER Group GmbH & Co. KG Oelder Str. 40 59269 Beckum, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10761 

(210) KS/M/ 2008/7575 

(220) 26/11/2008 

(730) BEUMER Group GmbH & Co. KG Oelder Str. 40 59269 Beckum, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11104 

(210) KS/M/ 2008/7800 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l. Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11114 

(210) KS/M/ 2008/7829 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l. Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12464 

(210) KS/M/ 2008/7836 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l. Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11115 

(210) KS/M/ 2008/7838 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l. Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11116 

(210) KS/M/ 2008/7839 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l. Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11117 

(210) KS/M/ 2008/7844 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l. Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11118 

(210) KS/M/ 2008/7845 

(220) 05/12/2008 

(730) Benetton Group S.r.l. Via Villa Minelli 1, I-30150 Ponzano Veneto, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10863 

(210) KS/M/ 2008/8052 

(220) 17/12/2008 

(730) GOLDCOM SHPK Njesia Rubin Jewelery Rr.Deshmoret e Kombit nr.131, 70000, 

Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10861 

(210) KS/M/ 2008/8053 

(220) 17/12/2008 

(730) GOLDCOM SHPK Njesia Rubin Jewelery Rr. Deshmoret e Kombit nr.131, 70000, 

Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10857 

(210) KS/M/ 2008/8054 

(220) 17/12/2008 

(730) GOLDCOM SHPK Njesia Rubin Jellewery Rr. Deshmoret e Kombit nr.131, 70000, 

Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16802 

(210) KS/M/ 2008/8074 

(220) 18/12/2008 

(730) SPONTEX 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes, Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16800 

(210) KS/M/ 2008/8075 

(220) 18/12/2008 

(730) SPONTEX 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes, Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16798 

(210) KS/M/ 2008/8076 

(220) 18/12/2008 

(730) SPONTEX 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes, Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15809 

(210) KS/M/ 2008/8078 

(220) 18/12/2008 

(730) SPONTEX 420 rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes, Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16893 

(210) KS/M/ 2008/8142 

(220) 30/12/2008 

(730) Rheavendors Services S.p.A. Via Valleggio 2 bis 22100 Como, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11042 

(210) KS/M/ 2009/8512 

(220) 11/03/2009 

(730) BOLTON FOOD S.p.A. VIA EINAUDI 18/22, 22072 CERMENATE (COMO), IT 

_____________________________________________________________________ 
 

 

(111) 11016 

(210) KS/M/ 2009/8514 

(220) 11/03/2009 

(730) BOLTON FOOD S.p.A. VIA EINAUDI 18, 22072 CERMENATE (COMO) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11280 

(210) KS/M/ 2009/8547 

(220) 19/03/2009 
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(730) MAN Energy Solutions France Avenue de Chatonay, Porte 7, 44600 SAINT-

NAZAIRE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11281 

(210) KS/M/ 2009/8548 

(220) 19/03/2009 

(730) MAN Energy Solutions France Avenue de Chatonay, Porte 7, 44600 SAINT-

NAZAIRE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18515 

(210) KS/M/ 2009/8941 

(220) 26/06/2009 

(730) Tosara Pharma Limited Unit 146, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 

13, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14822 

(210) KS/M/ 2012/312 

(220) 27/03/2012 

(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 

8808 Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 
 

 

(111) 18191 

(210) KS/M/ 2014/172 

(220) 05/03/2014 

(730) Tosara Pharma Limited Unit 146, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 

13, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18720 

(210) KS/M/ 2014/288 

(220) 02/04/2014 

(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 

8808 Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19116 

(210) KS/M/ 2014/753 

(220) 29/07/2014 

(730) BOLTON FOOD S.p.A. VIA EINAUDI 18/22, 22072 CERMENATE (CO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19639 

(210) KS/M/ 2015/786 

(220) 21/08/2015 

(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 

8808 Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21680 

(210) KS/M/ 2015/1294 

(220) 10/12/2015 

(730) Teva Laboratories UK Limited Ridings Point, Whistler Drive, Castleford, West 

Yorkshire WF10 5HX, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2993 

(210) KS/M/ 2016/1591 

(220) 20/12/2016 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4901 

(210) KS/M/ 2016/1599 

(220) 21/12/2016 

(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 8808 

Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23734 

(210) KS/M/ 2017/1279 

(220) 19/10/2017 

(730) Om Made Dobrovoljačka bb, 21214 Sirig, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1722 

(210) KS/R/ 2008/588 

(220) 12/05/2008 

(730) DE LA RUE HOLDINGS LIMITED  De La Rue House, Jays Close, Viables, 

Basingstoke, Hampshire, RG22 4BS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 423 

(210) KS/R/ 2008/1949 

(220) 12/09/2008 

(730) Maxell Holdings, Ltd. 1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, Otokuni-Gun, 

Kyoto, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 487 

(210) KS/R/ 2008/2545 

(220) 25/09/2008 

(730) Beam Inc UK LIMITED Worthing Road, Horshamm, West Sussex RH12 1TL 

, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 487 

(210) KS/R/ 2008/2545 

(220) 25/09/2008 

(730) BEAM SUNTORY UK LIMITED  2 LONGWALK ROAD STOCKLEY PARK 

UXBRIDGE MIDDLESEX ENGLAND UB11 1BA 

, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7183 

(210) KS/R/ 2008/3929 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF AGRO B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 

8808 Pfäffikon  SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5756 

(210) KS/R/ 2008/3930 

(220) 15/10/2008 

(730) Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 8808 

Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5765 

(210) KS/R/ 2008/3963 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL)  Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 

8808 Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5822 

(210) KS/R/ 2008/4049 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agro B.V.., Arnhem (NL) Zweigniederlassung Freienbach, Huobstrasse 3, 

8808 Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4902 

(210) KS/R/ 2008/4087 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 8808 

Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4907 

(210) KS/R/ 2008/4101 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 8808 

Pfäffikon SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5032 

(210) KS/R/ 2008/5181 

(220) 16/10/2008 

(730) SYNGENTA LIMITED (Guildford) Jealott's Hill International Research Centre, 

Bracknell, Berkshire, UK 

_____________________________________________________________________ 
 

 

(111) 7480 

(210) KS/R/ 2008/6089 

(220) 14/11/2008 

(730) Project Fox Pty Limited 77 Southbank Boulevard, Southbank, Victoria, 3006, AU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1475 

(210) KS/R/ 2008/7043 

(220) 18/11/2008 

(730) Chloride Group Limited  c/o Vertiv, TOR Saint-Cloud Way Maidenhead SL6 8BN, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1422 

(210) KS/R/ 2008/7151 

(220) 18/11/2008 

(730) Bristol–Mayers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 

6312 Steinhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7501 

(210) KS/R/ 2008/7230 

(220) 18/11/2008 

(730) Trimble Inc., a Delaware corporation 935 Stewart Drive, Sunnyvale, California 

94085, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1605 

(210) KS/R/ 2008/7266 

(220) 18/11/2008 

(730) Bristol–Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 

6312 Steinhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6095 

(210) KS/R/ 2008/7542 

(220) 18/11/2008 

(730) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 

6312 Steinhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3719 

(210) KS/R/ 2008/7553 

(220) 18/11/2008 

(730) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 

6312 Steinhausen, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1512 

(210) KS/R/ 2008/7554 

(220) 18/11/2008 

(730) Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company Hinterbergstrasse 16, 

6312 Steinhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8342 

(210) KS/M/ 2008/479 

(220) 29/04/2008 

(730) COMPANY BRANDS LTD VILLA GAUCI, MDINA ROAD BALZAN, BZN 

9031, MT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9073 

(210) KS/M/ 2008/2278 

(220) 19/09/2008 

(730) Amazon Europe Core S.à.r.l. 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9581 

(210) KS/M/ 2008/2284 

(220) 19/09/2008 

(730) UCB Piopharma SPRL  60, Allée de la Recherche, B-1070 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16048 

(210) KS/M/ 2008/2698 

(220) 03/08/2012 

(730) COOPER TRADEMARKS (a company organized undet the French laws) Place 

Lucien Auvert, 77000 Melun, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15694 

(210) KS/M/ 2008/3198 

(220) 03/08/2012 

(730) COOPER TRADEMARKS (a company organized under the French laws) Place 

Lucien Auvert, 77000 Melun, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18407 

(210) KS/M/ 2008/3204 

(220) 03/08/2012 

(730) COOPER TRADEMARKS (a company organized under the French laws) Place 

Lucien Auvert, 77000 Melun, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9332 

(210) KS/M/ 2008/3686 

(220) 15/10/2008 

(730) Stanić Beverages d.o.o. Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16376 

(210) KS/M/ 2008/3744 

(220) 15/10/2008 

(730) Adecco Group AG Bellerivestrasse 30 8008 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20098 

(210) KS/M/ 2008/3765 

(220) 15/10/2008 

(730) SIG Technology AG Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20119 

(210) KS/M/ 2008/3766 

(220) 15/10/2008 

(730) SIG Technology AG Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall58, Rurstrasse 

52441 Linnich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9820 

(210) KS/M/ 2008/4958 

(220) 16/10/2008 

(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18858 

(210) KS/M/ 2008/5121 

(220) 16/10/2008 

(730) Adecco Group AG Bellerivestrasse 30 8008 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9886 

(210) KS/M/ 2008/5649 

(220) 16/10/2008 

(730) Geberit International AG Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17024 

(210) KS/M/ 2008/7937 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPO LUXIONA, S.L. Paseo de la Ribera 115, Canovelles (08420), Barcelona, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10973 

(210) KS/M/ 2009/8493 

(220) 06/03/2009 

(730) BIMEDA ANIMAL HEALTH LIMITED First Floor, The Herbert Building, The 

Park, Carrickimines Dublin 18, D18K8YK, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10801 

(210) KS/M/ 2009/8529 

(220) 11/03/2009 

(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstrasse 35, 74172 Neckarsulm, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11773 

(210) KS/M/ 2009/8868 

(220) 12/06/2009 

(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12512 

(210) KS/M/ 2010/419 

(220) 05/05/2010 
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(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13146 

(210) KS/M/ 2010/1147 

(220) 07/12/2010 

(730) UPSA SAS 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13145 

(210) KS/M/ 2010/1148 

(220) 07/12/2010 

(730) UPSA SAS 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13142 

(210) KS/M/ 2010/1149 

(220) 07/12/2010 

(730) UPSA SAS 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13794 

(210) KS/M/ 2012/90 

(220) 02/02/2012 

(730) BUNGE GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI CENTRUM İŞ 

MERKEZİ, AYDINEVLER SANAYİ CAD. NO.3/301, KÜÇÜKYALI, 

MALTEPE/İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14374 

(210) KS/M/ 2012/1225 

(220) 29/11/2012 

(730) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG 117 97 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17151 

(210) KS/M/ 2013/76 

(220) 23/01/2013 

(730) THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG 117 97 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15784 

(210) KS/M/ 2013/782 

(220) 12/08/2013 

(730) The Body Shop International Limited Watersmead, Littlehampton, West Sussex, 

BN17 6LS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18312 

(210) KS/M/ 2013/786 

(220) 12/08/2013 

(730) The Body Shop International Limited Watersmead, Littlehampton, West Sussex, 

BN17 6LS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17588 

(210) KS/M/ 2013/1066 

(220) 11/11/2013 

(730) UPSA SAS 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17587 

(210) KS/M/ 2013/1067 

(220) 11/11/2013 

(730) UPSA SAS 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17586 

(210) KS/M/ 2013/1068 

(220) 11/11/2013 

(730) UPSA SAS 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23438 

(210) KS/M/ 2017/195 

(220) 22/02/2017 

(730) KONSTATIN 2004 AD Zh.k. Kamenitsa, Pavlikenska Str. No 16, 4000 Plovdiv 

, BG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 22546 

(210) KS/M/ 2017/272 

(220) 06/03/2017 

(730) DuPont Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, 

HM11 Hamilton, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23104 

(210) KS/M/ 2017/888 

(220) 21/07/2017 

(730) Fiocchi Munizioni S.p.A. Via Santa Barbara n. 4, Lecco (LC), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23103 

(210) KS/M/ 2017/889 

(220) 21/07/2017 

(730) Fiocchi Munizioni S.p.A. Via Santa Barbara n.4, Lecco (LC), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23198 

(210) KS/M/ 2017/991 

(220) 10/08/2017 

(730) Shiseido Americas Corporation, a corporation organized and existing under the laws 

of the State of Delaware, United States of America 

 located at 301 Route 17 North, 10th Floor, Rutherford, New Jersey 07070, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23186 

(210) KS/M/ 2017/997 

(220) 10/08/2017 

(730) Shiseido Americas Corporation, a corporation organized and existing under the laws 

of the State of Delaware, United States of America located at 301 Route 17 North, 10th 

Floor, Rutherford, New Jersey 07070, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24055 

(210) KS/M/ 2017/1407 

(220) 15/11/2017 

(730) Froneri International Limited Richmond House, Leeming Bar, Northallerton, North 

Yorkshire DL7 9UL, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 24023 

(210) KS/M/ 2017/1429 

(220) 23/11/2017 

(730) Miniso Hong Kong Limited Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan 

Chai, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24019 

(210) KS/M/ 2017/1430 

(220) 23/11/2017 

(730) Miniso Hong Kong Limited Unit D, 16/F, One Capital Place, 18 Luard Road, Wan 

Chai, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24196 

(210) KS/M/ 2017/1492 

(220) 12/12/2017 

(730) Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24197 

(210) KS/M/ 2018/129 

(220) 01/02/2018 

(730) Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart 

, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1676 

(210) KS/R/ 2008/134 

(220) 22/02/2008 

(730) Peterson Pipe Tobacco Designated Activity Company c/o MFD Secretaries Limited 

32 Molesworth Street, Dublin 2, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2664 

(210) KS/R/ 2008/382 

(220) 21/04/2008 

(730) Aspen Global Incorporated GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5576 

(210) KS/R/ 2008/425 

(220) 24/04/2008 

(730) Aspen Global Incorporated GBS Plaza, Cnr La Salette and Royal Roads, Grand Bay, 

MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 112 

(210) KS/R/ 2008/474 

(220) 06/05/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 113 

(210) KS/R/ 2008/475 

(220) 06/05/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2620 

(210) KS/R/ 2008/497 

(220) 05/07/2008 

(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2738 

(210) KS/R/ 2008/646 

(220) 15/05/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7026 

(210) KS/R/ 2008/913 

(220) 13/06/2008 

(730) Clinigen Holdings Limited Pitcairn House, Centrum 100, Burton on Trent, DE14 

2WW, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3325 

(210) KS/R/ 2008/1659 

(220) 02/09/2008 

(730) LABUD d.o.o. Radnička cesta 173 r, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3979 

(210) KS/R/ 2008/2574 

(220) 26/09/2008 

(730) Ecolab USA Inc. 1 Ecolab Place St. Paul, Minnesota 55102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7253 

(210) KS/R/ 2008/4123 

(220) 16/10/2008 

(730) VALTA LIMITED Aeulestrasse 30 P.O. Box 1242, 9490 Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5769 

(210) KS/R/ 2008/5151 

(220) 16/10/2008 

(730) General Council on Finance and Administration of the United Methodist Church 1 

Music Circle North, Nashville, TN 37203, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1211 

(210) KS/R/ 2008/5941 

(220) 31/10/2008 

(730) UPSA SAS 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7480 

(210) KS/R/ 2008/6089 

(220) 14/11/2008 

(730) S&NF LIMITED 3-4 Broadway Park, South Gyle Broadway, Edinburgh, EH12 9JZ, 

SH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5879 

(210) KS/R/ 2008/6462 

(220) 17/11/2008 

(730) Aligro Group Limited  c/o Taylors Solicitors 80 Mosley Street manchester M2 3FX , 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5558 

(210) KS/R/ 2008/6949 

(220) 18/11/2008 

(730) Scott Sports SA Route du Crochet 17, CH-1762 Givisiez, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1286 

(210) KS/R/ 2008/6953 

(220) 18/11/2008 

(730) TOSHIBA CLIENT SOLUTIONS CO., LTD. 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku 

Tokyo 135-8505, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1428 

(210) KS/R/ 2008/7056 

(220) 18/11/2008 

(730) Johnson Controls Technology GmbH Victor von Bruns-Strasse 21 Neuhausen am 

Rheinfall 8212, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1386 

(210) KS/R/ 2008/7114 

(220) 18/11/2008 

(730) Johnson Controls Technology GmbH Victor von Bruns-Strasse 21 Neuhausen am 

Rheinfall 8212, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5495 

(210) KS/R/ 2008/7265 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel Corporation One Henkel Way, Rocky Hill Connecticut 06067, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1593 

(210) KS/R/ 2008/7540 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel Consumer Goods Inc. 19001 North Scottsdale Road, Scottsdale Arizona 

85255, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1593 

(210) KS/R/ 2008/7540 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel Corporation One Henkel Way, Rocky Hill Connecticut 06067, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5960 

(210) KS/R/ 2008/7545 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel Corporation  One Henkel Way, Rocky Hill, Connecticut 06067, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6602 

(210) KS/R/ 2008/7836 

(220) 19/11/2008 

(730) STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 
 

 

 
 


