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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   

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 
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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 

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 
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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 

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 Moldova / Republika e Moldavise      MD 

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 
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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 

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          SE 

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 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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 (210)  AL/T/ 2019/464 

(220)  15/05/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Hostel; Garden; Home 

(591)  jeshile e erret 

(732)  Mosaic Home Shpk 

Rruga Sulejman Pitarka, Ndertesa nr.8, 

Hyrja nr.1, 1001, Njesia Bashkiake nr.7, 

AL 

(740) Suena Kranjani 

Rruga Sulejman Pitarka, Ndertesa nr.8, 

Hyrja nr.1, 1001, Njesia Bashkiake nr.7 

(511) 43  Sherbimi per sigurimin e 

ushqimeve dhe pijeve; akomodimit te 

perkohshem; Rezervimet e sherbimit per 

akomodimin e udhetareve, sidomos me 

anen e agjencive te udhetimit ose 

brokerave; strehim per kafshet.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/902 

(220)  08/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; portokalli; ngjyre mustard 

(732)  EMANTE SHPK 

Autostrada Tiranë-Durrës, Rruga 

Industriale, Nd.61, Muçaj, 1053, Vore, 

Tirane-Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga: Mahmut Allushi, Kompleksi 

AKS, Hyrja E, Kati 2,Ap 4 

(511) 19  materiale ndërtimi, jo prej 

metali; panele ndërtimi, jo prej metali; 

ndërtesa, jo prej metali; ndërtesa, të 

transportueshme, jo prej metali; kabina, jo 

prej metali; tavanet, jo prej metali; veshje, 

jo prej metali, për ndërtim; panelet e 

dyerve, jo prej metali; dyer, jo prej 

metali; xham i emaluar, për ndërtim; 

gardhe, jo prej metali; pllaka dyshemeje, 

jo prej metali; kornizë, jo prej metali, për 

ndërtim; porta, jo prej metali; tubat e 

ulluqeve, jo prej metali; gips [material 

ndërtimi]; barakë, (shtepizë); monumente, 

jo prej metali; formacione, jo prej metali, 

për ndërtime; shtylla, jo prej metali, për 

ndërtim; platforma, të parafabrikuara, jo 

prej metali; veranda [strukturat], jo prej 

metali; shtëpi të parafabrikuara 

[komplete], jo prej metali; materiale 

ndërtimi zjarrduruese, jo prej metali; 

materiale përforcuese, jo prej metali, për 

ndërtim; ulluqet e çatisë, jo prej metali; 

mbulesa çatie, jo prej metali; çati, jo prej 

metali; skela, jo prej metali; pllaka, jo 

prej metali, për ndërtim; stalla, jo prej 

metali; veshje muri, jo prej metali, për 

ndërtim; rreshta muri, jo prej metali, për 

ndërtim; pllaka muri, jo prej metali  

35  Shitje me shumicë dhe me pakicë në 

dyqan dhe nëpërmjet internetit të 

produkteve, pajisjeve dhe materialeve në 

fushën e ndërtimit si: Aksesore, vida për 

panele sanduiç, konstruksione metalike 

për çati, llamarina me ngjyra, mbulesa per 

kioska, mbulesa metalike për kapanone, 

kontenierë për zyra, panele sanduiç dhe 
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mbulesa metalike, veshje për ndërtesa 

industriale, panele sanduiç për mbulesë 

dhe fasada, panele për dhoma 

frigoriferike, aksesorë për kapanone dhe 

shtëpi, ulluqe, kulme.  

37  Dhenie me qira e pajisjeve të 

ndërtimit; Riparime; Ndertim; 

Informacione per ndertim; Prishjen e 

ndërtesave; Konsulence per ndertim; 

Ndertim fabrikash; Instalimin dhe 

riparimin e pajisjeve për ngrohje; 

Instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e 

pajisjeve kompjuterike; Instalimi dhe 

riparimi i pajisjeve të ujitjes; Instalimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive; 

suvatim; Instalimi, mirëmbajtjen dhe 

riparimi i makinave dhe pajisjeve te 

zurave; Rindërtimin e motorëve që janë 

konsumuar ose pjesërisht të shkatërruara; 

Rindërtimin e makinerive që janë 

konsumuar ose pjesërisht të shkatërruara; 

Riparim i linjave elektrike; Ndertime dhe 

riparime te depove; Mbikëqyrja e 

ndërtimit të ndërtesave; Ndërtimi i 

stallave të bukura dhe dyqaneve; Lyerje, 

të brendshme dhe të jashtme; Izolime 

ndertimi; Dhenie me qira e buldozerëve; 

Dhenie me qira e vinçave [pajisje 

ndërtimi].  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/941 

(220)  23/10/2019 

(540)   

VIRTUAL CAR 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CAR 

(591)   

(732)  Enterprise Holdings, Inc. 

600 Corporate Park Drive St. Louis, 

Missouri 63105, US, US 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 39  Shërbime të marrjes me qira 

dhe të dhënies me qera me afat të 

përcaktuar (leasing) të automjeteve;dhe 

shërbime rezervimi për marrjen me qira 

dhe për dhënien me qera me afat të 

përcaktuar (leasing) të automjeteve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/974 

(220)  31/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe 

(732)  KRONI-JEANS SHPK 

Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Draçini, 

godine 1-kateshe, nr. pasurie 1/462, 

1/154-N5, zona kadastrale 8593, 

Shkoder-Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap.4 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele; 

Pantallona; Bluza (tee-shirts); veshje 

motoristi, veshje çiklisti;grykore, jo prej 

letre, shirit për kokën (veshje); rroba 

banje; kapuç për banjo;sandale;qafore 

gezofi [boa];te brendshme;mbathje për 

bebe;mbrojtese jakash;çizme 

sporti;këpucë plazhi;kapuçë 

[veshje];shall;rripa [veshje];rripa brezi 

për para [veshje];kostum për ski në 

ujë;fjongo per veshje;shall 

gëzofi;shami;kasketa [veshje për 

kokën];dorashka [veshje];mandile per 

koken;geta;çorape;kravata; shami 

zbukurimi xhepi;peliçe 
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[veshje];pizhama;vello [veshje];mbajtëse 

çorapesh;jaka 

[veshje];fanella;dorashka;byzylyk dore 

[veshje];veshje plazhi;kasketë 

dielli;zhartiera per çorape;zhartiera per 

çorape te gjata;zhupon;streçe;përparëse 

[veshje];galloshe;këpucë ose sandale 

kashte;rrobë banjo;shapka 

banje;kominoshe fëmijësh;kominoshe 

(ndërresa);bereta;këllëf për femijë, jo me 

ngrohje elektrike;çizme;qafa 

çizmesh;çizme të shkurtra;mbathje 

[veshje];këmisha;kurriz këmishash;bust 

[të brendshme grash];jelek;xhaketa 

[veshje];jelekë peshkimi;xhaketa stofi të 

leshta [veshje];kombinime 

[veshje];këmishë e brendshme 

[ndërresa];veshje të gatshme;jaka te 

heqshme;veshje lëkure;kapuç për 

dush;funde;astare të gatshëm [pjesë 

veshje];pardesy;gabardinë 

[veshje];këpucë për gjimnastikë;fanella 

[veshje];pulovra;triko;uniforma;këllëfë 

gëzofi [veshje];gëzofë me 

kapuç;pelerina;peliçe;geta;pantallona;trik

otazhe;të thurrura [veshje];veshje per 

gjimnastikë;veshje te 

sipërme;kapele;sutjene;shami 

koke;toga;kambale;fustane;pantofla;këpu

cë sporti; shami (shall);këmishë e 

brendshme grash;maskë 

(gjumi);mbathje;të 

brendshme;papijonë;kravata.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe 

pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te 

internetit te produkteve si: veshmbathje 

per femije dhe per te rritur ( per te gjitha 

moshat), këpucë, kapele, pantallona, 

bluza (tee-shirts), veshje motoristi, veshje 

çiklisti, rroba banje, kapuç për banjo, 

sandale, te brendshme, mbathje për bebe, 

mbrojtese jakash, çizme sporti, këpucë 

plazhi, kapuçë [veshje], shall, rripa 

[veshje], rripa brezi për para [veshje], 

kostum për ski në ujë, fjongo per veshje, 

shall gëzofi, shami, kasketa [veshje për 

kokën], dorashka [veshje], mandile per 

koken, geta, çorape, kravata, pelena prej 

tekstili për bebe, shami zbukurimi xhepi, 

peliçe [veshje], pizhama, vello [veshje], 

mbajtëse çorapesh, jaka [veshje], fanella, 

dorashka, byzylyk dore [veshje], veshje 

plazhi, kasketë dielli, zhartiera per 

çorape, zhartiera per çorape te gjata, 

zhupon, streçe, përparëse [veshje], 

galloshe, këpucë ose sandale kashte, rrobë 

banjo, shapka banje, kominoshe fëmijësh, 

kominoshe (ndërresa), bereta, çizme, qafa 

çizmesh, çizme të shkurtra, mbathje 

[veshje], këmisha, kurriz këmishash, bust 

[të brendshme grash], jelek, xhaketa 

[veshje], jelekë peshkimi, xhaketa stofi të 

leshta [veshje], kombinime [veshje], 

këmishë e brendshme [ndërresa], veshje 

të gatshme, jaka te heqshme, veshje 

lëkure, kapuç për dush, funde, astare të 

gatshëm [pjesë veshje], pardesy, 

gabardinë [veshje], këpucë për 

gjimnastikë, fanella [veshje], pulovra, 

triko, uniforma këllëfë gëzofi [veshje], 

gëzofë me kapuç, pelerina, peliçe, geta, 

trikotazhe të thurrura [veshje], veshje per 

gjimnastikë, veshje te sipërme, kapele, 

sutjene, shami koke, toga, kambale, 

fustane, pantofla, këpucë sporti, pelena 

bebesh prej tekstili, shami (shall), 

këmishë e brendshme grash, maskë 

(gjumi), mbathje, papijonë, kravata, 

mbulesa krevati, mbulesa tavoline, 

batanije per krevat, carcaf dhe kellef, 

batanije për kafshët shtëpiake, 

lecke(rroba), pëlhurat për heqjen e make-

up, pëlhura pambuku, mbulesa per jastek, 

mbajtësit e perdeve të tekstilit, perde prej 

tekstili ose plastike, damask, perde per 

dyer, material elastik i endur, pëlhurë, 

pëlhurë për këpucë, pëlhura e imitimit të 

lëkurës së kafshëve, pëlhura për përdorim 

të tekstilit, peshqir fytyre të tekstilit, 

shajak, pëlhura tekstil me fije qelqi për 

përdorim të tekstilit, materialet filtruese të 

tekstilit, flamuj, jo letre, fanellë (pëlhurë), 

shamitë e tekstilit, veshjet e kapelave të 

tekstilit në copë, pëlhura të thurura, 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

12 

pëlhurë e brendshme, pëlhura mëndafshi 

për modelet e printimit, peshqire jo prej 

letre, tabela jo prej letre, tyl, pëlhura 

tapiceri, kadife, leckë leshi;organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese;marketing;demonstrim i 

mallrave;prezantimi i mallrave në median 

e komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakicë;promovimi i shitjeve për të 

tjerët;marrja me qira e stendave të 

shitjes;negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e 

treta;reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik;sigurimi i një tregu në 

internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1001 

(220)  12/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kaltër, e bardhë, e zezë 

(732)  NETTRADE ALBANIA SH.P.K 

Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake 

nr.11, Rruga e Durrësit, ''Blloku Gintash'', 

Laprakë, Ndërtesa 3 katëshe, nr.1, Dyqani 

nr.11, AL 

(740) VALER PINDERI 

Papa Gjon Pali II, Aba Business Center, 

Kati 11, Tiranë, Shqipëri 

(511) 35  sigurimi i një tregu në internet 

për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;  

reklamë/publicitet  

42  zhvillim i platformave kompjuterike; 

platformë online si shërbim  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1010 

(220)  14/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GROUP Sh.p.k 

(591)  Blu; E bardhe 

(732)  GENTI GROUP SHPK 

Lagjja Kryengritja e Fierit, Zona 

Kadastrale 8531, Pasuria nr 8/262/ND-

N1,Kati i I-re, Fier-Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4. 

(511) 35  Shitje me shumice dhe me 

pakice te produkteve te ndryshem si: 

produkte dhe pajisje elektroshtepiake, 

produkte dhe pajisje elektrike, produkte 

dhe pajisje hidraulike, produkte dhe 

pajisje ndertimi, produkte dhe pajisje 

telekomunikacioni, produkte dhe pajise 

per arredime shtepiake dhe biznesi, 

produkte dhe pajisje kompjuterike, 

produkte dhe pajisje kamera te sigurise, 

sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje - 

dalje, sisteme telefonike, sisteme parkimi, 

sisteme audio,sisteme dhe produkte te IT; 

marketing;demonstrim i 

mallrave;asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial;shpërndarja e 

mostrave;reklamimi / 

publiciteti;marredheniet me 
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publikun;organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose 

reklamuese;promovimi i shitjeve për të 

tjerët;organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose 

reklamimi;reklamimi në internet në një 

rrjet kompjuterik;shërbime prokurimi për 

të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera];prezantimi i mallrave 

në media komunikimi, për qëllime të 

shitjes me pakicë;informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve;shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi;marrja 

me qira e stendave të shitjes;shërbime të 

shitjes me pakicë për përgatitjet 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizimet mjekësore;optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e 

shitjeve;shërbime të ndërmjetësimit 

komercial;negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e 

treta;sigurimi i një tregu në internet për 

blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;hartimi i materialeve 

reklamuese;promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes sponsorizimit të 

ngjarjeve sportive.  

37  Projektim dhe instalim te pajisjeve te 

vezhgimit, sistemeve te alarmit dhe 

mjeteve te mbrojtjes kundra 

zjarrit;ndertime te ndryshme civile, 

ekonomike, industriale, turistike, 

bujqesore, rikonstruksione;instalim dhe 

riparim i pajisjeve elektrike;Riparimi dhe 

mirëmbajtja e projektorit të 

filmit;instalimi dhe riparimi i alarmit nga 

zjarri;instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i 

pajisjeve kompjuterike;instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi i 

makinerive;informacione 

riparimi;riparimi i kycave(celsave) të 

sigurisë;riparimi i linjave 

elektrike;restaurimi i instrumenteve 

muzikore;instalimi dhe riparimi i 

telefonit;akordim i instrumenteve 

muzikore;Dhenie me qira e pajisjeve të 

ndërtimit;Ndertim fabrikash;Instalimin 

dhe riparimin e pajisjeve për 

ngrohje;suvatim;Ndertime dhe riparime te 

depove;Mbikëqyrja e ndërtimit të 

ndërtesave;Ndërtimi i stallave të bukura 

dhe dyqaneve;Lyerje, të brendshme dhe 

të jashtme;Izolime ndertimi;Dhenie me 

qira e buldozerëve;Dhenie me qira e 

vinçave [pajisje ndërtimi];shtrirjen e 

kabllove.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1097 

(220)  20/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MARKET 

(591)  Blu; e kuqe; e bardhë 

(732)  KLODI MARKET SHPK 

Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga e Qelqit, 

Godina me Nr. Pasurie 342/88, Zona 

Kadastrale 3866, Kati Përdhe, Tirane- 

Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 35  Shërbime Marketi, shitje me 

shumicë dhe me pakicë të produkteve të 

ndryshëm si: produkte ushqimore, 

produkte kosmetike, produkte pastrimi, 

produkte për kujdesje ndaj shëndetit, 

produkte dhe pajisje elektroshtëpiake, 

produkte dhe pajisje elektrike, produkte 

dhe pajisje hidraulike, produkte dhe 

pajisje ndërtimi, produkte dhe pajisje 
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telekomunikacioni, produkte dhe pajisje 

për arredime shtëpiake dhe biznesi, 

produkte dhe pajisje kompjuterike, 

produkte dhe pajisje kamera të sigurisë, 

sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje-

dalje, sisteme telefonike, sisteme parkimi, 

sisteme audio, sisteme dhe produkte te 

ITmarketing; demonstrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; shpërndarja e mostrave; 

reklamimi / publiciteti; marredheniet me 

publikun; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; 

organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamimi; 

reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; shërbime prokurimi për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera]; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbimet e paraqitjes për qëllime 

reklamimi; marrja me qira e stendave të 

shitjes; shërbime të shitjes me pakicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; 

optimizimi i motorëve të kërkimit për 

promovimin e shitjeve; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; sigurimi i një tregu në 

internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; hartimi i 

materialeve reklamuese; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1101 

(220)  23/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e kuqe 

(732)  SAMUELE shpk 

Durres Borake, me nr. pasurie 39/73, zk., 

vol. 03. faqe 104, AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pall i Ri 

mbi ish kinema"17 Nentori", Shk.3, Ap.4 

(511) 21  Gota prej letre.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1107 

(220)  24/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Rozë e errët; e bardhë; e zezë; kafe 

e errët; e verdhë; portokalli; e kuqe. 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 
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Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde 

ESKISEHIR Turkey, TR 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall.1/1, Kati 2 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Biskota; çokollata; pasta; 

biskota me kripë (krekërs); vaferë; kekë; 

tarta; ëmbëlsira (desserts), konkretisht, 

ëmbëlsira (desserts) të furrës, ëmbëlsira 

(desserts) me bazë mielli dhe çokollate, 

ëmbëlsira (desserts) mus, ëmbëlsira 

(desserts) akulli; akullore; akuj të 

ngrënshëm.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1108 

(220)  24/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kuqe; e bardhë; e zezë; kafe; kafe 

e errët. 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, 

ESKISEHIR, Turkey, TR 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, 

Tiranë, Shqipëri, Tiranë 

(511) 30  Biskota; çokollata; pasta; 

biskota me kripë (krekërs); vaferë; kekë; 

tarta; ëmbëlsira (desserts), konkretisht, 

ëmbëlsira (desserts) të furrës, ëmbëlsira 

(desserts) me bazë mielli dhe çokollate, 

ëmbëlsira (desserts) mus, ëmbëlsira 

(desserts) akulli; akullore; akuj të 

ngrënshëm.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1109 

(220)  24/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kuqe; roz♪7 e errët; e bardhë; e 

zezë; blu; blu e errët; blu e çelët 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, 

ESKISEHIR, Turkey, TR 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Biskota; çokollata; pasta; 

biskota me kripë (krekërs); vaferë; kekë; 

tarta; ëmbëlsira (desserts), konkretisht, 

ëmbëlsira (desserts) të furrës, ëmbëlsira 

(desserts) me bazë mielli dhe çokollate, 

ëmbëlsira (desserts) mus, ëmbëlsira 

(desserts) akulli; akullore; akuj të 

ngrënshëm.    
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(210)  AL/T/ 2019/1110 

(220)  24/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kuqe; e bardhë; e zezë; kafe e 

errët; kafe e çelët 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, 

ESKISEHIR, Turkey, TR 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall.1/1, Kati 2, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Biskota; çokollata; pasta; 

biskota me kripë (krekërs); vaferë; kekë; 

tarta; ëmbëlsira (desserts), konkretisht, 

ëmbëlsira (desserts) të furrës, ëmbëlsira 

(desserts) me bazë mielli dhe çokollate, 

ëmbëlsira (desserts) mus, ëmbëlsira 

(desserts) akulli; akullore; akuj të 

ngrënshëm.     
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2018/48 

(540)  FRUTIN 

(732)  SORI AL shpk 

Rruga "Beqir Luga", Pallati Nr.3, shkalla 

1/1, Tiranë, AL 

(151)  02/04/2020 

(180)  19/01/2028 

(111)  20502 

(300)   

(510)  , 

(526)   

(591)  -CMYK % C. 85.53/M. 

100/Y.25.7/K.14.95. Pantone % 2627C 

(740) Erind Kosova 

Rruga e "Dibrës", Pall 432, shk 2, Ap 20, 

Tirane, Shqiperi 

 

 
(210)  AL/T/ 2019/32 

(540)  HEETS SILVER LABEL 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH, 

CH 

(151)  02/04/2020 

(180)  16/01/2029 

(111)  20500 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

EUROMARKPAT ALBANIA SHPK., 

Rruga "A.Z. Çajupi", Ndërtesa 20, Hyrja 

4, Ap. 15,Kutia Postare 1019, Tiranë 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/255 

(540)  Creative Media-Studio 

(732)  Julian Çaushi 

Rruga Zenel Baboçi,Pallati 

Ferar,Ap.25,Kati I 5,Tirane, AL 

(151)  02/04/2020 

(180)  19/03/2029 

(111)  20503 

(300)   

(510)  35  40, 

(526)  Creative Media -Studio 

(591)  -portokalli; e bardhë 

(740) Julian Çaushi  

Rruga Zenel Baboçi,Pallati 

Ferar,Ap.25,Kati I 5,Tirane 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/633 

(540)  KLEO ASHENSOR 

ELEVATOR COMPANY 
(732)  KLEO-ASHENSOR 

Rruga Kasem Shima, Pallati Marsi, Nr.3, 

Garazhdi nr 1/2, Yzberisht, Kashar, 

Tirane, AL 

(151)  02/04/2020 

(180)  11/07/2029 

(111)  20501 

(300)   

(510)  7  37, 

(526)  Ashensor; ELEVATOR Company 

(591)  -bojeqielli;e bardhe;e zeze 

(740) Ermira Varkova 

Rr:"Reshit Collaku" 10/1/5 Tiranë 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/753 

(540)  KONEKTA 

(732)  Klodjan Kondi PF. 

Rr.'' Dibres'' Nr.324/2 Kati i II Prane 

Medresese (Dyqan Connecta) Tirane, AL 

(151)  02/04/2020 

(180)  27/08/2029 

(111)  20504 

(300)   

(510)  9, 

(526)   

(591)  - 

(740) Klodjan Kondi P.F. 

Rr.'' Dibres'' Nr.324/2 kati i dyte Prane 

Medresese (Dyqan Connecta) Tirane 
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VENDIME TE DHOMES PER 

SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE
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- Objekti  i kundërshtimit: 

 Marka  TIGER me të dhënat e mëposhtme: 

Emri dhe adresa e aplikantit: Arben Kaziu 

Rruga Muhamet Gjollesha, pallati 18, shkalla nr.7, Tiranë, Albania 

Nr. kërkese: AL/T/2017/319 

Data e depozitimit: 28/03/2017 

Publikuar më datë: 30/06/2017 

Lista e mallrave dhe/ose shërbimeve: 25 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri dhe adresa: PUMA S.E, Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, Germany 

Data e depozitimt të kundërshtimit: 29.06.2018. 

Baza Ligjore ku mbështetet kundërshtimi:  

Nenet 143(1), 143 (2) b) c), 152 , 153 dhe 153/a të Ligjit Nr. 9947 “Për Pronësinë 

Industriale”, datë 07/07/2008, i ndryshuar; 

-Vendimi: 

Në kushtet kur aplikanti nuk ka depozituar argumentet/dokumentet e tij, brenda afateve 

ligjore të ligjit të sipërcituar, Dhoma për Shqyrtimin e Kundërshtimeve, pranon 

kundërshtimin për të gjitha mallrat, në mbështetje të pikës 5, të nenit 153, të Ligjit nr. 9947, 

datë 07.07.2008, “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar. 

 
 


