
 
 

 

 

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË  

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULETINI I PRONËSISË 

INDUSTRIALE 
(Marka, Tregues Gjeografikë dhe Disenjo Industriale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 12/2020 

Tiranë më, 08 Prill 2020 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

2 

Kodet e përdorura në gazetë ............................................................................................................. 3 

INID Codes used in gazette 

Kodet e shteteve  ………………………………..……………………………………………………..……….4 

Country  codes 

Marka të depozituara   …………………………………………………………………………….…...….…9 

Filed Trademarks 

Marka të regjstruara …………………………………………………………………………….…………..33 

Registered trademarks  



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

3 

Kodet INID dhe minimumi i  kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me: 
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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/ 2019/635 

(220)  11/07/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë 

(732)  Radio Televizioni Shqiptar 

Rruga ''Ismail Qemali'', NR.11, Tirane, 

Shqiperi, AL 

(740) Erisilva Spahiu 

Rruga ''Ismail Qemali'', NR.11, Tirane, 

Shqiperi 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta 

shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese 

(mbikqyrese);aparate dhe instrumente për 

shpëtimin e jetës dhe 

mësimdhënie;aparate dhe instrumente për 

përcimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, rregullimin ose 

kontrollimin e  energjisë elektrike;aparate 

rregjistrimi,transmetimi ose riprodhimi të 

zërit ose imazheve, transportuesit e të 

dhënave magnetike;disqe 

regjistrimi;disqe kompakte;DVD dhe 

media të tjera digjitale 

regjistrimi;mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë;kasa 

regjistruese;makina llogaritëse;paisjet e 

përpunimit të të 

dhënave;kompjutera;programe 

kompjuterike;aparate për shuarjen e 

zjarrit.  

35  Reklama;menaxhim 

biznesi;administrim biznesi;shërbime 

zyre.  

38  Telekomunikacion  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimit; argëtime; 

aktivitete sportive dhe kulturore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/636 

(220)  11/07/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) e bardhë; e kuqe 

(591)   

(732)  Radio Televizioni Shqiptar 

Rruga ''Ismail Qemali'', NR.11, Tirane, 

Shqiperi, AL 

(740) Erisilva Spahiu 

Rruga ''Ismail Qemali'', NR.11, Tirane, 

Shqiperi 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta 

shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, 

matëse, sinjalizuese, kontrolluese 

(mbikqyrese);aparate dhe instrumente për 

shpëtimin e jetës dhe 

mësimdhënie;aparate dhe instrumente për 

përcimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin,rregullimin ose 

kontrollimin e energjisë elektrike;aparate 

rregjistrimi,transmetimi ose riprodhimi të 

zërit ose imazheve, transportuesit e të 

dhënave magnetike;disqe 

regjistrimi;disqe kompakte;DVD dhe 

media të tjera digjitale 

regjistrimi;mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa 

regjistruese;makina llogaritëse;paisjet e 

përpunimit të të 

dhënave;kompjutera;programe 

kompjuterike;aparate për shuarjen e 

zjarrit.  
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35  Reklama; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; shërbime zyre.  

38  Telekomunikacion  

41  Edukimi; ofrimi i trajnimit; argëtime; 

aktivitete sportive dhe kulturore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/861 

(220)  26/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zeze; e bardhe; portokalli; kafe 

(732)  BAMI SHPK 

Rruga e Durresit, Pallati mbrapa Ring 

Center, Kati 1,Tirane - Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap.4 

(511) 19   asfalt; material lidhës për 

riparimin e rrugës; 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; 

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; 

gardhe, jo prej metali; pllaka dyshemeje, 

jo prej metali.  

37  Shërbime që kanë të bëjnë me 

ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, 

digave ose linjave të transmetimit dhe 

shërbimeve të ndërmarrjeve të 

specializuara në fushën e konstruksioneve 

siç janë ato të bojaxhinjve, hidrauliket, 

instaluesit e ngrohjes ose çative; 

Informacione per ndertim; Prishjen e 

ndërtesave; Konsulence per ndertim; 

Ndertim fabrikash; Instalimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve të 

zyrave; 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]; Dhenie me qira e pajisjeve të 

ndërtimit; Riparime;pastrim rruge; 

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.  
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(210)  AL/T/ 2019/972 

(220)  31/10/2019 

(540)   

Conad Spazio 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  CONAD-CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD 

Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 

40129, AL 

(740) Renata LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

(511) 1  Preparate plehruese; pleh 

kafshësh; tapete dheu; dhe/pleh për rritje; 

Ushqyes për bimët; Preparate për 

forcimin e bimëve; preparate/materiale 

për rritjen e bimëve dhe për kultivimin 

artificial të bimëve; Kimikatet për 

mbrojtjen e bimëve [përveç fungicideve, 

barërave të këqija, barishteve, insekticide, 

paraziticide], Alkooli, Bikarbonat 

natriumi.  

3  Preparate për lavanderi dhe 

aromatizues për linon 

(carcaf);Sapunë;larës i dyshemesë;Dyll 

për lustrim;Preparate për 

bluarje;Preparate për heqjen e 

ndryshkut;sfungjere;Preparate për 

zhbllokimin e tubave të 

kullimit;Detergjentë për mbulesat (e 

dyshemesë;solucione kimike për heqjen e 

njollave;solucione zbardhuese/pastrimi 

për qëllime shtëpiake;Detergjente;Vaj i 

terpentines;Preparate për heqjen e 

bojës;Letër për lustrim;Letër 

zmerile;Preparate pastrimi, përveçse për 

përdorim në proçeset 

industriale;Parfume;Vajra 

esenciale;Kozmetike;Locione për 

kujdesin e flokëve;Pastat e 

dhëmbëve;Aromatike (vajra 

esenciale);Shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetike;Kremra 

kozmetike;Deodorantet për 

njerëzit;Preparate për nxirje nga dielli 

(kozmetike);Preparate për dush për 

qëllime personale sanitare ose deodorante 

[artikuj tualeti për kujdes 

personal];Preparate për modelimin e 

flokëve;Kozmetike për kujdesin për 

lëkurën;Preparate për makijazh;Larës për 

gojën, jo për qëllime mjekësore;Preparate 

për kujdesin e thonjve;Letra të lagura 

kozmetike ose pastruese;letra të 

laguara;Larës i gojës, jo për qëllime 

mjeksore;letra të paketuara (letra për 

pastrimin e fytyrës).  

4  Qirinj;Qirinj për përthithjen e 

tymit;Qirinj aromatik;Qirinj 

tavoline;Qirinj dhe fijet për ndriçim;Vaj 

lubrifikues;Vajrat lubrifikues në formën e 

vajrave hidraulike;Vajra 

ingranazhesh;Substancat (vajrat) kundër 

kapjes;Vaj lubrifikues yndyror;Vajrat 

lubrifikues që përmbajnë aditive që 

mbrojnë metalin kundër konsumit nga 

fërkimi, lëndët 

djegëse;Karburante;Përzierje e 

karburantit të avulluar;Biokarburante.  

5   Fibra dietike; Qumësht/ ushqim për 

foshnjet / formula per foshnjet; Ushqime 

dietike të përshtatura për përdorim 

mjeksor; Preparate për pastrimin e ajrit; 

Pesticide; Insekticide; Ilaç kundër 

insekteve; Deodorante për pëlhurë dhe 

ajër; Ilac kundër molave; Shtesa dietike 

për njerëzit dhe kafshët; Uji termik; 

Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezat; 

Pije dietetike të përshtatshme për qëllime 

mjeksore; Ngjitës për kapjen e mizave; 

Letër (rezistente ndaj molës); qafore 

kundër parazitëve për kafshët; 

Deodorantet,ndyrshe nga ato të njerëzve 

dhe kafshëve; Preparate për largimin e 

erës së keqe të ajrit; Deodorante për 

veshje dhe tekstile; Dezinfektues për 
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qëllime higjienike; Fibra (Dietike -); 

peceta higjenike për femra; Pambuk 

përthithës; Larës per gojen; Pantallona, 

thithëse ; pambuk thithes; pelena për 

foshnje; Penlena një përdorimshme; 

Pelena për kafshë shtepiake; Pelena për 

foshnjat; peceta të lagura antibakteriale; 

Shtojcat dietikete qumeshtit te bleteve ; 

Larës për kafshët [insekticide]; Solucione 

për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; 

qafore antiparazitare për kafshë.  

6  Letër alumini.  

8  Serviset e tavolinës prej plastike; 

Servise të biodegradueshme; Luge për 

çaj; Servise; Garuzhde [mjete dore]; 

Gërshërë shpendësh.  

9  Bateri, bateri elektrike të karikueshme, 

Bateritë elektrike, bateritë elektrike të 

karikueshme;Karikues për bateritë e 

rikarikueshme;Karikuesit e 

baterive;Përshtates elektrike;Prizë 

elektrike;Përshtates për prize;Priza të 

luajtshme;Zgjatues për elektricitetin;Syze, 

skelete për syze, syze dielli, lente kontakt.  

10  Doreza për qëllime masazhi, 

prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj 

jo mjeksore për foshnje siç jane biberon, 

unaza për dhëmbëza; shiringa jo klinike, 

letra jo klinike te padepërtueshme, 

termometra jo klinikë për përdorim 

mjekësor. 

11  Aparate ndricimi; Poça ndriçues 

16  Letër, karton;Materiale të printuara, 

libra, 

revista;Katalogjet;Gazeta;Buletinet;Kartat 

e tregtimit;Albume për mbledhjen e 

kartave tregtare;Materiale mësimore 

(perveç aparateve);broshura;Artikuj 

Shkrimi;Ditare;Blloqe shenimesh për 

takime;Artikuj per shkrim, gome, 

mprehësa për lapsa, vizore, portofole për 

artikujt e shkrimit, stilolapsa, lapsa, 

shënues të theksimit (highlighter), 

mbajtës për lapsa, tableta shkrimi;Pulla 

(vula);Plastelina;Mbajtëse për artikujt e 

shkrimit;Atlaset;Stikera 

[shkrimi];Shkopinj me bojë shkrimi;Letër 

linoje për tavolinë;Biletat;Blloqe të vogla 

për shënime;Bllok Shënimesh;Tabela për 

vizatim;Mbështjellëse të parfumosura ose 

jo;Hartat gjeografike;Dosjet për 

letra;Letra formati ose 

karton;Postera;Mbështjellës[shkrimi];Stil

olapsa shënues;Shami letre;Letër 

higjenike;Peceta letre për tavolinë;Artikuj 

prej letre njëpërdorimshme si rrotullat e 

kuzhinës (letra),Mbulesa tavoline prej 

letre, Mbulesa letre për ndërrimin e 

pelenave, Nënmbulesa përthithëse 

njëpërdorimshme për kafshet 

shtepiake;Peshqir letre;Kuti me 

letra;Letër pergamene;Gome;Kapese 

letrash;Libra shkrimi dhe vizatimi;Dosjet 

e dokumenteve [shkrimi];Materialet e 

paketimit;Materiale plastike për 

paketim;Qese letre;Qese plastike për 

paketim;Qese frigoriferike;Letër për 

përdorim të kuzhinës (për gatim dhe 

tharje);Qeset e plehrave prej letre dhe 

plastike, qese kuzhine për ruajtje dhe 

gatim;Furça;Ngjyra vaji;Lapsa 

pikture;Kutitë e bojrave [artikuj për 

përdorim në shkollë];Kutitë e bojës dhe 

furçat;Akuarele.  

20  Jastëkë; Dyshekë; Shtretër; Jastëkë; 

Dyshekët e kampeve me fryrje; Dyshek 

për foshnje; Dyshekët e fjetjes për kampe 

[dyshekët]; Dyshekë pranvere; Mbulesa 

për gjumë [jastëkë ose dyshekë] 

21  Furça për larjen e enëve;Lecka për 

larjen e dyshemesë;Legen;Mbajetëse për 

furçat e rrojes;Furça rroje;Pudër pluhur 

kompakte;Doreza për qëllime 

shtëpiake;Tasa për përdorim shtëpiak ose 

kuzhine;Doreza lustruese;Doreza për 

banje (per higjenen personale);Doreza për 

pastrimin e makinave;Vegla dhe lecka për 

pastrimin e makinave;Lecka për fshirjen e 

makinave;sfungjerë;Sfungjerë të 

parfumosur;Sufungjerë tualeti;Sfungjerë 

fytyre për aplikimin e makijazhit;Tel për 

pastrim;Mbajtës të 

sfungjerit;Krëhër;Letra për 

pastrim;Sfungjerë gërryes për 
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kuzhinë;Govatë për 

ushqyerje;Fshesa;Kova;Furça;Raftet e 

tharjes së rrobave;Furça të 

dhëmbëve;Kapse rrobash;Mbajtësit e 

sapunit;shishe sapuni;Pajisje për 

tualetin;Pajisje shtëpiake;Avulluesit e 

parfumeve;Lëkurë kamoshi për 

pastrim;kapakët e wc;Furça për pastrimin 

e rezervuareve dhe 

kontejnereve;Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake;Furça flokësh;Materiale [lecke] 

për lustrim;Lecke 

lustruese;mjete/aplikues 

kozmetike;Lëkurë për lustrim;pajisje për 

marrjen e pluhrave;Doreza për 

lustrim;Lecke 

dyshemeje;shandanet;Mbajtës 

pecetash;Rafte për peshqir;Mbajtës të 

pecetave;Kosh plehrash;lloj pelhure per 

pastrim;Sfungjere pastrimi;sfungjere per 

puder;Furça për larjen e enëve;Lopatë për 

mbledhjen e pluhurave;Furçë për 

buzët;Mbajtëse për furçat e 

dhëmbëve;Furça për larje;Fshesat me 

pendë;Aplikues për makijazh;Furça 

rrobash;Furça kozmetike;Vazo;Furça per 

vetulla;Materiale [lecke] për lustrim;Kovë 

dyshemeje profesionale;Pompe aerosol 

për përdorim shtëpiak;Sprucues për 

aromatizimin e dhomës;Leckë 

këpucësh;Furça për thonjt;Pjata 

njëpërdorimshme;Kupa plastike;tepsi 

kartoni për pjekje një përdorimshme;Tasa 

njëpërdorimësh;Tenxhere;Kapake 

tenxhere;Tenxhere për gatim për 

përdorim në furrat me 

mikrovalë;Tenxhere dhe tigan gatimi [jo-

elektrike];Sete për gatim [jo lodra];Tasa 

për ruajtjen e ushqimit;Komplete tigan 

gatimi;Komplete tenxhere gatimi;Lugë 

kafeje;Lugët [pasjisjet e kuzhinës].  

24  Tekstile, Pëlhura per 

mobilim;Mbulesa shtrati, Mbulesa 

tavoline;Mbulesa shtrati linoje, Carçafë 

krevati, Jastëkë, Peshqir prej tekstili, 

Peshqir tualeti, Shtroje shtrati, Kuvertë, 

Jorgan,Rrobedishaner;Peshqir prej 

tekstili;Mbulesë tavoline linoje, jo prej 

letre;Mbatjëtse jastikësh;Mbulesë 

jastikësh;Mbulesa dyshekesh;Pëlhura 

moleskin;Mushama tavoline;Perde prej 

tekstili ose plastike;Perde dushi prej 

tekstili ose plastike;Ngjitëse për aplikim 

nga nxehtësia;Mushama tavoline, jo prej 

letre;Peshqir prej tekstili;Plehura 

liri;Peshqir enësh per tharje;Shami 

tekstili;Çarçafe;Mbulesa mobiljesh prej 

tekstili; Pëlhura të endura.  

25  Veshje për burra, gra dhe fëmijë, 

përkatesisht xhaketa (veshje), jeleke, 

pantallona, xhinse, pallto, pardesy, 

pelerine, , veshje të papërshkueshme nga 

uji, jelekë , xhaketa, xhupa, këmisha, 

bluza, funde, pantallona të shkurtra, 

pantallona të shkurtra Bermuda, fustane 

mbrëmjeje, bluza, kostume, pulovra, 

këmishë, këmisha me mënge, këmisha 

sportive, pantallona sportive, pantallona 

të shkurtra sportive, triko, xhupa (xhupa), 

triko me kopsa;çorape, çorape 

sportive,geta;kollare dhe papjon, Rripat e 

belit, shirita;Kapele, kapuç, kapele për 

femrat, bereta, rrathë për flokët;Doreza 

[veshje];Shaje;Pizhame, fustan gjumi, 

këmishë nate, rrobëdëshamber, të 

brendshme, kilota burrash, boksiere, 

mbathje, Jeleke (veshje të brëndshme), 

korse, kanatjere, recipeta, pantallona të 

shkurtra gjumi, trupore [të brëndshme 

femrash, mbathje;Kostume banje;shaje 

mbulues për plazh, fustane për plazh, 

trupore për plazh;këpucë, sandale, çizme, 

pantofla, pupa dhe këpucë sportive.  

28  lodra dhe artikuj për të luajtur;Pajisje 

dhe produkte sportive;Zbukurimepër 

pemët e Krishtlindjeve;Aparatet e 

lojërave video;Balona;Biçikleta, lodra me 

fllucka;Lojëra me letra;Shtëpi 

kukullash;Lodrat e fëmijëve;Lojëra 

tavoline;Lojëra me rrathe;Lojëra me 

ndërtim;Dame [lojëra];Domino;Lojëra 

shahu;Lojëra me pantonime;Lojëra 

portative me ekrane kristale të 

lëngshëm;Sete lodrash me telekomand 
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[lodra];Topa për lojera;gjeegjeze;Lodra 

rrotulluese;Makina lodre;Makina lodre 

me telekomandë;Rrobat e kukullave. 

  

29  Mishi, viçi i freskët, derri, 

shpendë;Mish (në pergjithesi, pa asnjë 

dallim);Mishi i gjedhit;Fara, të 

përgatitura;Përgatitjet e bëra nga perime 

të fresketa për supat;Supa dhe lëngu i 

mishit, ekstrakte mishi;Perime të 

prera;Perime të prera për 

sallata;Qumështi i sojes [zëvëndësuesi i 

qumështit];Qumështi i 

tërshërës;Qumështi i tërshërës;Qumështi i 

sojës [zëvëndësuesi i 

qumështit];Qumështi i orizit;Qumësht 

bajame;Qumësht kikiriku;Qumësht arre 

kokosi;Fruta, kërpudha dhe perime të 

gatuara, të ngrira, të thata ose të 

konservuara;Perime të gatuara, të ngrira, 

të thata ose të konservuara;vajra;Vaj 

ulliri, Vaj ulliri i virgjër dhe ekstra i 

virgjër, yndyrna të ngrënshme;Peshk i 

freskët dhe i konservuar, fruta deti dhe 

molusqe të freskëta dhe të 

konservuara;Qumështi, djathi, kremi, 

produktet e qumështit, gjalpi, 

kosi;Embëlsira të bazuara në produkte të 

qumështit, kos frutash;Marmelate, 

reçel;Kremra me bazë qumështi ose 

djathë;Mish, mish i përpunuar, proshuta 

të prera ose të paprera dhe mishra të 

tymosr;Vezë;Ushqime që përbëhen nga 

ushqime të gatshme dhe / ose të ngrira të 

bazuara në mish, peshk, djathë, mish të 

kuruar;Produkte ushqimore të përgatitura 

nga patatet;Ushqime të bazuara në 

patate;Ushqime që përbëhen nga ushqime 

të gatshme të bazuara në proteina 

bimore;Ushqime që përbëhen nga 

ushqime të ngrira të bazuara në proteina 

bimore;meze në bazë të proteinave 

bimore  

30  Kafe, çajra, kakao dhe zëvendësuesit 

e tyre;çajra bimore;Bukë dhe produkte të 

pjekura, byreke, buke në formë shiriti e 

holle, ushqime krokante,  meze te lehta, 

Drithëra të përpunuara;majatë;Brumë, 

mbushje që përmbajnë makarona, 

Makarona që përmbajnë vezë, oriz;Tartë 

[të ëmbla ose pikante], ëmbelsirë 

mus;Akull, akullore, kos frutash dhe 

sorbeto;Embëlsira të pjekura, ushqime të 

ëmbla;Biskota, pasta, çokollatë dhe 

ëmbëlsira;Kripëra, erëza, aromatizues dhe 

kremrat, uthull, uthull balsamike;Sheqeri, 

ëmbëlsues natyral, krem i ëmbel dhe 

mbushje, mjalti, ëmbëlsirat;Kremra 

(konfeksione), Kremra të bëra nga 

çokollata;Miell perimesh;Miell,Ekstrakte 

çaji;Ekstrakte bimore;Ekstrakte, jo 

mjekesore;Propolisi për qëllime 

ushqimore;Propolis . 

31   Fruta dhe perime të freskëta;artikuj 

ushqimore per kafshet, malte;Produkte 

bujqësore, kopshtari  dhe pyjore dhe 

kokrra (jo të përgatitura dhe jo të 

përpunuara),  fara, bimë natyrore dhe lule, 

levore të papërpunuara, lënde druri të 

papjekura, lule, të thata, për 

zbukurim;Ushqime për kafshet;Ushqimi i 

zogjve;Biskota qensh;Letër me rërë për 

kafshet shtëpiake;Ushqim për 

kafshet;Produkte për mbeturina kafshësh. 

32  Ujëra;Pije joalkoolike;Aperitivet, jo-

alkoolike;Pije të bazuara në lëng 

frutash;Pije joalkoolike me pak 

kalori;Pije që përmbajnë vitamina;Lëngje 

frutash të shrydhura;Pije të gazuara me 

aromë;Birrë jo-alkoolike;Birra;Nektarët e 

frutave;Lëng limoni i shtrydhur;Preparate 

për të bërë pije;Lëngje (preparate);Ujë i 

gazuar (preparate për pergatitje);Shurupe 

për pije;Uthull, joalkoolike;lëngje;Lëngje 

perimesh [pije];Lëng domate [pije];Pije 

perimesh;Pije me hirrë;Pijet me baze soje, 

perveç zëvëndësuesve të qumështit;Pijet 

me bazë orizi, përveç zevendesuesve të 

qumeshtit;Pije me bazë uji me ekstrakte 

çaji;Lëngje (pije me bazë frutash ose 

perimesh).  

33  Pijet alkoolike (përveç 

birrës);Likere;Pije alkoolike me bazë 

frutash;Koktejle;Tretës të ushqimit (liker 
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dhe pije alkoolike);Ekstrakte alkoolike 

frutash;Përgatitjet për të bërë pije 

alkoolike;Musht;Spirits dhe liker;Verërat. 

35  Reklama;Administrimi i 

biznesit;Konsultime dhe ndihmë në 

menaxhimin e biznesit, organizimin dhe 

promovimin;Ndihmë në reklamimin e 

produkteve, brënda kornizës së kontratës 

franchaise;Konsulencë dhe ndihmë në 

lidhje me organizimin dhe menaxhimin e 

supermarketeve, hipermarketeve, bareve, 

kafeterive;Konsulencë dhe ndihmë në 

lidhje me organizimin dhe menaxhimin e 

restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akullores;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me plehun organik, dhe, dhe 

produkteve bimore, shtëpiake, dhoma dhe 

produkte pastrimi dhe kujdesi për 

lavanderi;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me produktet e higjienës 

personale, kozmetikës, 

parfumerisë;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me përgatitjet sanitare, produkte 

dhe artikujt  e kujdesit personal dhe për 

bukurinë;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me qirinjte dhe karburantet, 

produktet ushqimore, pergatitjet dietike 

dhe produkte për foshnje;Tregtimi me 

pakicë ose shitja me shumicë, porosia me 

postë, shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me ushqimin dhe 

shtesat ushqimore, artikuj për ruajtjen e 

ushqimit, përkatësisht fletë alumini për 

ruajtjen e ushqimit, kontejnere për 

ruajtjen e ushqimit;Tregtimi me pakicë 

ose shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me setet e 

guzhinës të disponueshme dhe jo të 

disponueshme, syze dhe produkte optike, 

bateri elektrike dhe materiale për 

telefoninë;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distance të të gjitha llojeve 

në lidhje me kompjuteret, laptopet dhe 

zëvëndësuesit e tyre;Tregtimi me pakice 

ose shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike për porositjen në distancë të 

të gjitha llojeve në lidhje me pajisjet 

elektrike, llambat, aparatet e 

ndriçimit;Tregtia me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike per 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me produktet dhe pjesët rezerve 

për makina, rrotullat e kuzhinës (letra), 

pecetat e letrës, peceta tavoline prej 

letre;Tregtia me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve, 

në lidhje me qilimet e letrës, letrat 

higjienike, peceta letre, letra 

pergamene;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me qese letre, produkte letre të 

disponueshme, libra, revista, artikuj letre 

përthithes;Tregtia me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në  lidhje me artikuj shkrimi, materialet e 

shkrimit, materialet e paketimit;Tregtia 

me pakicë ose shitja me shumicë, porosia 

me postë, shitja në internet përmes 

mjeteve elektronike të porositjes në 
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distance të të gjitha llojeve në lidhje me 

shtreterit, jastëkët, dyshekët, artikujt 

shtëpiak ose kuzhine, vegla dhe 

pajisjet;Tregtia me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me furça, krëhër, sfungjerë dhe 

pastrues për përdorim personal dhe jo 

personal;Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me tenxhere, pjata tavoline, gota 

të disponueshme dhe jo të 

disponueshme;Tregtia me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike për porositjen në distance të 

të gjitha llojeve në lidhje me artikuj 

tekstili, orendi, shtëpiake, kuzhine dhe 

mbulesa banjo;Tregtia me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me veshje, këpucë, 

kapele dhe produkte shtesë për to, 

fustanet , kinkaleri (artikuj te 

rrobaqepesve);Tregtia me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distance të të 

gjitha llojeve në lidhje me artikuj 

ushqimore, frutat dhe perimet e freskëta 

dhe jo të freskëta, produktet ushqimore të 

ngrira ose të ruajtura, produktet 

gastronomike;Tregtimi me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me ushqimet e 

gatshme, produktet e pjekjes, ëmbëlsirat, 

ëmbëlsuesit natyral dhe artificial;Tregtia 

me pakicë ose shitja me shumicë, porosia 

me postë, shitja në internet përmes 

mjeteve elektronike për porositjen në 

distancë të të gjitha llojeve në lidhje me 

produkte ushqimore organike, produkte 

shtazore dhe produkte ushqimore, ujë 

mineral (pije), pije;Tregtimi me pakicë 

ose shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike për porositjen në distancë të 

të gjitha llojeve në lidhje me birrat, pijet 

alkoolike, verën. 

39  Transporti,paketimi dhe magazinimi i 

mallrave;Shpërndarja e 

karburantit;Dorëzimi i karburantit. 

  

41  Shërbime botuese;shërbime edukimi 

dhe trajnimi;shërbime mësimore;ofrimi i 

arsimit;ofrimi i mësimeve në 

internet;rregullimi dhe kryerja e 

mësimeve;shërbime për sigurimin e 

eventeve argëtuese;organizimi i ngjarjeve 

për qëllime kulturore dhe 

argëtuese;prodhim video dhe 

audio;intervistim për qëllime 

argëtimi;programe televizive dhe radio. 

  

42  Shërbimet kompjuterike, në veçanti 

zhvillimi i programeve kompjuterike, 

programimi dhezbatimi , zhvillimi i 

harduerit, pritja dhe programe 

kompjuterike si shërbim dhe marrja me 

qira e programeve, marrja me qira e 

pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, 

konsulencë në fushën e kompjutereve, 

konsulencë dhe shërbime të 

informacionit, sigurinë e kompjuterave , 

mbrojtje dhe restaurim, shërbime të 

kopjimit dhe konvertimit të të dhënave, 

shërbime të kodimit të të dhënave, analiza 

dhe diagnostifikim kompjuterik, 

hulumtim, zhvillim dhe zbatim i 

kompjuterit;zhvillimi dhe implementimi i 

sistemeve kompjuterike;shërbime për 

menaxhimin e projektit 

kompjuterik;ekzaminimi i bazave të të 

dhënave të mëdha me qëllim te gjenerimit 

të informacionit të ri;watermarking 

digjital;shërbime të programimit 

kompjuterik, shërbime të sigurise së 

rrjetit kompjuterik, hyrje në kompjuter 
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dhe transaksione të kompjuterizuara, 

shërbime këshilluese teknologjike në 

lidhje me programet 

kompjuterike;shërbime teknologjike në 

lidhje me kompjuterat;shërbime të rrjetit 

kompjuterik;përditësimi i bankave të të 

dhënave të sistemeve 

kompjuterike;shërbime të migrimit të të 

dhënave;përditësimi i faqeve të internetit 

për të tjerët;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike përmes qasjes në 

distancë;shërbime shkencore dhe 

teknologjike;duke testuar;kontrollin dhe 

çertifikimin e cilësisë;Shërbimet e 

projektimit, marrja me qira, marrja me 

qira dhe aparatet e qiradhënies për 

shërbimet e lartpërmendura të përfshira 

në këtë klase, konsulencë dhe 

informacione që lidhen me të, të perfshira 

në këtë klasë. 

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve;Shërbime të Barit, Kafenete, 

Restorantet, Lokale për pica,  Bar-

rostiçeri, Lokale për akullore. 

44  Shërbime mjekësore;shërbime 

veterinare;kujdesi higjienik dhe i bukurisë 

për njerëzit ose kafshët;Shërbime të 

bujqësisë, kopshtarisë dhe 

pylltarisë;rregullimi i luleve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/973 

(220)  31/10/2019 

(540)   

Spazio Conad  
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  CONAD – CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD 

 

Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 

40129, IT 

(740) Renata Leka 

Rruga: Ibrahim Rugova 40/3, kodi postar 

1019, Tirane 

(511) 1  Preparate plehruese;pleh 

kafshësh;tapete dheu;dhe/pleh për 

rritje;Ushqyes për bimët;Preparate për 

forcimin e bimëve;preparate/materiale për 

rritjen e bimëve;Dhe për kultivimin 

artificial të bimëve;Kimikatet për 

mbrojtjen e bimëve [përveç fungicideve, 

barërave të këqija, barishteve, insekticide, 

paraziticide], Alkooli, Bikarbonat 

natriumi.  

3  Preparate për lavanderi dhe 

aromatizues për linon 

(carcaf);Sapunë;larës i dyshemesë;Dyll 

për lustrim;Preparate për 

bluarje;Preparate për heqjen e 

ndryshkut;sfungjere;Preparate për 

zhbllokimin e tubave të 

kullimit;Detergjentë për mbulesat (e 

dyshemesë;solucione kimike për heqjen e 

njollave;solucione zbardhuese/pastrimi 

për qëllime shtëpiake;Detergjente;Vaj i 

terpentines;Preparate për heqjen e 

bojës;Letër për lustrim;Letër 

zmerile;Preparate pastrimi, përveçse për 

përdorim në proçeset 

industriale;Parfume;Vajra 

esenciale;Kozmetike;Locione për 

kujdesin e flokëve;Pastat e 

dhëmbëve;Aromatike (vajra 

esenciale);Shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetike;Kremra 

kozmetike;Deodorantet për 

njerëzit;Preparate për nxirje nga dielli 

(kozmetike);Preparate për dush për 

qëllime personale sanitare ose deodorante 

[artikuj tualeti për kujdes 

personal];Preparate për modelimin e 

flokëve;Kozmetike për kujdesin për 

lëkurën;Preparate për makijazh;Larës për 

gojën, jo për qëllime mjekësore;Preparate 
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për kujdesin e thonjve;Letra të lagura 

kozmetike ose pastruese;letra të 

laguara;Larës i gojës, jo për qëllime 

mjeksore;letra të paketuara (letra për 

pastrimin e fytyrës).  

4  Qirinj;Qirinj për përthithjen e 

tymit;Qirinj aromatik;Qirinj 

tavoline;Qirinj dhe fijet për ndriçim;Vaj 

lubrifikues;Vajrat lubrifikues në formën e 

vajrave hidraulike;Vajra 

ingranazhesh;Substancat (vajrat) kundër 

kapjes;Vaj lubrifikues yndyror;Vajrat 

lubrifikues që përmbajnë aditive që 

mbrojnë metalin kundër konsumit nga 

fërkimi, lëndët 

djegëse;Karburante;Përzierje e 

karburantit të avulluar;Biokarburante.  

5  Fibra dietike; Qumësht/ ushqim për 

foshnjet / formula per foshnjet; Ushqime 

dietike të përshtatura për përdorim 

mjeksor; Preparate për pastrimin e ajrit; 

Pesticide; Insekticide; Ilaç kundër 

insekteve; Deodorante për pëlhurë dhe 

ajër; Ilac kundër molave; Shtesa dietike 

për njerëzit dhe kafshët; Uji termik; 

Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezat; 

Pije dietetike të përshtatshme për qëllime 

mjeksore; Ngjitës për kapjen e mizave; 

Letër (rezistente ndaj molës); qafore 

kundër parazitëve për kafshët; 

Deodorantet,ndyrshe nga ato të njerëzve 

dhe kafshëve; Preparate për largimin e 

erës së keqe të ajrit; Deodorante për 

veshje dhe tekstile; Dezinfektues për 

qëllime higjienike; Fibra (Dietike -); 

peceta higjenike për femra; Pambuk 

përthithës; Larës per gojen; Pantallona, 

thithëse ; pambuk thithes; pelena për 

foshnje; Penlena një përdorimshme; 

Pelena për kafshë shtepiake; Pelena për 

foshnjat; peceta të lagura antibakteriale; 

Shtojcat dietikete qumeshtit te bleteve ; 

Larës për kafshët [insekticide]; Solucione 

për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; 

qafore antiparazitare për kafshë. 

6  Letër alumini. 

8  Serviset e tavolinës prej plastike; 

Servise të biodegradueshme; Luge për 

çaj; Servise; Garuzhde [mjete dore]; 

Gërshërë shpendësh. 

9  Bateri, bateri elektrike të karikueshme, 

Bateritë elektrike, bateritë elektrike të 

karikueshme;Karikues për bateritë e 

rikarikueshme;Karikuesit e 

baterive;Përshtates elektrike;Prizë 

elektrike;Përshtates për prize;Priza të 

luajtshme;Zgjatues për elektricitetin;Syze, 

skelete për syze, syze dielli, lente kontakt.  

10  Doreza për qëllime masazhi, 

prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj 

jo mjeksore për foshnje siç jane biberon, 

unaza për dhëmbëza; shiringa jo klinike, 

letra jo klinike te padepërtueshme, 

termometra jo klinikë për përdorim 

mjekësor. 

11  Aparate ndricimi; Poça ndriçues 

16  Letër, karton;Materiale të printuara, 

libra, 

revista;Katalogjet;Gazeta;Buletinet;Kartat 

e tregtimit;Albume për mbledhjen e 

kartave tregtare;Materiale mësimore 

(perveç aparateve);broshura;Artikuj 

Shkrimi;Ditare;Blloqe shenimesh për 

takime;Artikuj per shkrim, gome, 

mprehësa për lapsa, vizore, portofole për 

artikujt e shkrimit, stilolapsa, lapsa, 

shënues të theksimit (highlighter), 

mbajtës për lapsa, tableta shkrimi;Pulla 

(vula);Plastelina;Mbajtëse për artikujt e 

shkrimit;Atlaset;Stikera 

[shkrimi];Shkopinj me bojë shkrimi;Letër 

linoje për tavolinë;Biletat;Blloqe të vogla 

për shënime;Bllok Shënimesh;Tabela për 

vizatim;Mbështjellëse të parfumosura ose 

jo;Hartat gjeografike;Dosjet për 

letra;Letra formati ose 

karton;Postera;Mbështjellës[shkrimi];Stil

olapsa shënues;Shami letre;Letër 

higjenike;Peceta letre për tavolinë;Artikuj 

prej letre njëpërdorimshme si rrotullat e 

kuzhinës (letra),Mbulesa tavoline prej 

letre, Mbulesa letre për ndërrimin e 

pelenave, Nënmbulesa përthithëse 

njëpërdorimshme për kafshet 
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shtepiake;Peshqir letre;Kuti me 

letra;Letër pergamene;Gome;Kapese 

letrash;Libra shkrimi dhe vizatimi;Dosjet 

e dokumenteve [shkrimi];Materialet e 

paketimit;Materiale plastike për 

paketim;Qese letre;Qese plastike për 

paketim;Qese frigoriferike;Letër për 

përdorim të kuzhinës (për gatim dhe 

tharje);Qeset e plehrave prej letre dhe 

plastike, qese kuzhine për ruajtje dhe 

gatim;Furça;Ngjyra vaji;Lapsa 

pikture;Kutitë e bojrave [artikuj për 

përdorim në shkollë];Kutitë e bojës dhe 

furçat;Akuarele.  

20  Jastëkë; Dyshekë; Shtretër; Jastëkë; 

Dyshekët e kampeve me fryrje; Dyshek 

për foshnje; Dyshekët e fjetjes për kampe 

[dyshekët]; Dyshekë pranvere; Mbulesa 

për gjumë [jastëkë ose dyshekë] 

21  Furça për larjen e enëve;Lecka për 

larjen e dyshemesë;Legen;Mbajetëse për 

furçat e rrojes;Furça rroje;Pudër pluhur 

kompakte;Doreza për qëllime 

shtëpiake;Tasa për përdorim shtëpiak ose 

kuzhine;Doreza lustruese;Doreza për 

banje (per higjenen personale);Doreza për 

pastrimin e makinave;Vegla dhe lecka për 

pastrimin e makinave;Lecka për fshirjen e 

makinave;sfungjerë;Sfungjerë të 

parfumosur;Sufungjerë tualeti;Sfungjerë 

fytyre për aplikimin e makijazhit;Tel për 

pastrim;Mbajtës të 

sfungjerit;Krëhër;Letra për 

pastrim;Sfungjerë gërryes për 

kuzhinë;Govatë për 

ushqyerje;Fshesa;Kova;Furça;Raftet e 

tharjes së rrobave;Furça të 

dhëmbëve;Kapse rrobash;Mbajtësit e 

sapunit;shishe sapuni;Pajisje për 

tualetin;Pajisje shtëpiake;Avulluesit e 

parfumeve;Lëkurë kamoshi për 

pastrim;kapakët e wc;Furça për pastrimin 

e rezervuareve dhe 

kontejnereve;Sfungjerë për qëllime 

shtëpiake;Furça flokësh;Materiale [lecke] 

për lustrim;Lecke 

lustruese;mjete/aplikues 

kozmetike;Lëkurë për lustrim;pajisje për 

marrjen e pluhrave;Doreza për 

lustrim;Lecke 

dyshemeje;shandanet;Mbajtës 

pecetash;Rafte për peshqir;Mbajtës të 

pecetave;Kosh plehrash;lloj pelhure per 

pastrim;Sfungjere pastrimi;sfungjere per 

puder;Furça për larjen e enëve;Lopatë për 

mbledhjen e pluhurave;Furçë për 

buzët;Mbajtëse për furçat e 

dhëmbëve;Furça për larje;Fshesat me 

pendë;Aplikues për makijazh;Furça 

rrobash;Furça kozmetike;Vazo;Furça per 

vetulla;Materiale [lecke] për lustrim;Kovë 

dyshemeje profesionale;Pompe aerosol 

për përdorim shtëpiak;Sprucues për 

aromatizimin e dhomës;Leckë 

këpucësh;Furça për thonjt;Pjata 

njëpërdorimshme;Kupa plastike;tepsi 

kartoni për pjekje një përdorimshme;Tasa 

njëpërdorimësh;Tenxhere;Kapake 

tenxhere;Tenxhere për gatim për 

përdorim në furrat me 

mikrovalë;Tenxhere dhe tigan gatimi [jo-

elektrike];Sete për gatim [jo lodra];Tasa 

për ruajtjen e ushqimit;Komplete tigan 

gatimi;Komplete tenxhere gatimi;Lugë 

kafeje;Lugët [pasjisjet e kuzhinës].  

24  Tekstile, Pëlhura per mobilim; 

Mbulesa shtrati, Mbulesa tavoline; 

Mbulesa shtrati linoje, Carçafë krevati, 

Jastëkë, Peshqir prej tekstili, Peshqir 

tualeti, Shtroje shtrati, Kuvertë, 

Jorgan,Rrobedishaner; Peshqir prej 

tekstili;Mbulesë tavoline linoje, jo prej 

letre;Mbatjëtse jastikësh; Mbulesë 

jastikësh; Mbulesa dyshekesh; Pëlhura 

moleskin; Mushama tavoline; Perde prej 

tekstili ose plastike; Perde dushi prej 

tekstili ose plastike;  Ngjitëse për aplikim 

nga nxehtësia; Mushama tavoline, jo prej 

letre; Peshqir prej tekstili; Plehura liri ; 

Peshqir enësh per tharje; Shami tekstili; 

Çarçafe; Mbulesa mobiljesh prej tekstili; 

Pëlhura të endura. 

25  Veshje për burra, gra dhe fëmijë, 

përkatesisht xhaketa (veshje), jeleke, 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

20 

pantallona, xhinse, pallto, pardesy, 

pelerine, , veshje të papërshkueshme nga 

uji, jelekë , xhaketa, xhupa, këmisha, 

bluza, funde, pantallona të shkurtra, 

pantallona të shkurtra Bermuda, fustane 

mbrëmjeje, bluza, kostume, pulovra, 

këmishë, këmisha me mënge, këmisha 

sportive, pantallona sportive, pantallona 

të shkurtra sportive, triko, xhupa (xhupa), 

triko me kopsa; çorape, çorape 

sportive,geta; kollare dhe papjon, Rripat e 

belit, shirita; Kapele, kapuç, kapele për 

femrat, bereta, rrathë për flokët; Doreza 

[veshje]; Shaje; Pizhame, fustan gjumi, 

këmishë nate, rrobëdëshamber, të 

brendshme, kilota burrash, boksiere, 

mbathje, Jeleke (veshje të brëndshme), 

korse, kanatjere, recipeta, pantallona të 

shkurtra gjumi, trupore [të brëndshme 

femrash, mbathje; Kostume banje; shaje 

mbulues për plazh, fustane për plazh, 

trupore për plazh; këpucë, sandale, çizme, 

pantofla, pupa dhe këpucë sportive. 

28  lodra dhe artikuj për të luajtur;Pajisje 

dhe produkte sportive;Zbukurimepër 

pemët e Krishtlindjeve;Aparatet e 

lojërave video;Balona;Biçikleta, lodra me 

fllucka;Lojëra me letra;Shtëpi 

kukullash;Lodrat e fëmijëve;Lojëra 

tavoline;Lojëra me rrathe;Lojëra me 

ndërtim;Dame [lojëra];Domino;Lojëra 

shahu;Lojëra me pantonime;Lojëra 

portative me ekrane kristale të 

lëngshëm;Sete lodrash me telekomand 

[lodra];Topa për lojera;gjeegjeze;Lodra 

rrotulluese;Makina lodre;Makina lodre 

me telekomandë;Rrobat e kukullave  

29  Mishi, viçi i freskët, derri, 

shpendë;Mish (në pergjithesi, pa asnjë 

dallim);Mishi i gjedhit;Fara, të 

përgatitura;Përgatitjet e bëra nga perime 

të fresketa për supat;Supa dhe lëngu i 

mishit, ekstrakte mishi;Perime të 

prera;Perime të prera për 

sallata;Qumështi i sojes [zëvëndësuesi i 

qumështit];Qumështi i 

tërshërës;Qumështi i tërshërës;Qumështi i 

sojës [zëvëndësuesi i 

qumështit];Qumështi i orizit;Qumësht 

bajame;Qumësht kikiriku;Qumësht arre 

kokosi;Fruta, kërpudha dhe perime të 

gatuara, të ngrira, të thata ose të 

konservuara;Perime të gatuara, të ngrira, 

të thata ose të konservuara;vajra;Vaj 

ulliri, Vaj ulliri i virgjër dhe ekstra i 

virgjër, yndyrna të ngrënshme;Peshk i 

freskët dhe i konservuar, fruta deti dhe 

molusqe të freskëta dhe të 

konservuara;Qumështi, djathi, kremi, 

produktet e qumështit, gjalpi, 

kosi;Embëlsira të bazuara në produkte të 

qumështit, kos frutash;Marmelate, 

reçel;Kremra me bazë qumështi ose 

djathë;Mish, mish i përpunuar, proshuta 

të prera ose të paprera dhe mishra të 

tymosr;Vezë;Ushqime që përbëhen nga 

ushqime të gatshme dhe / ose të ngrira të 

bazuara në mish, peshk, djathë, mish të 

kuruar;Produkte ushqimore të përgatitura 

nga patatet;Ushqime të bazuara në 

patate;Ushqime që përbëhen nga ushqime 

të gatshme të bazuara në proteina 

bimore;Ushqime që përbëhen nga 

ushqime të ngrira të bazuara në proteina 

bimore;meze në bazë të proteinave 

bimore  

30  Kafe, çajra, kakao dhe zëvendësuesit 

e tyre; çajra bimore; Bukë dhe produkte të 

pjekura, byreke, buke në formë shiriti e 

holle, ushqime krokante,  meze te lehta, 

Drithëra të përpunuara; majatë; Brumë, 

mbushje që përmbajnë makarona, 

Makarona që përmbajnë vezë, oriz; Tartë 

[të ëmbla ose pikante], ëmbelsirë mus; 

Akull, akullore, kos frutash dhe sorbeto; 

Embëlsira të pjekura, ushqime të ëmbla; 

Biskota, pasta, çokollatë dhe ëmbëlsira; 

Kripëra, erëza, aromatizues dhe kremrat, 

uthull, uthull balsamike; Sheqeri, 

ëmbëlsues natyral, krem i ëmbel dhe 

mbushje, mjalti, ëmbëlsirat; Kremra 

(konfeksione), Kremra të bëra nga 

çokollata; Miell perimesh; 

Miell,Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; 
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Ekstrakte, jo mjekesore; Propolisi për 

qëllime ushqimore;Propolis . 

31  Fruta dhe perime të freskëta; artikuj 

ushqimore per kafshet, malte; Produkte 

bujqësore, kopshtari  dhe pyjore dhe 

kokrra (jo të përgatitura dhe jo të 

përpunuara),  fara, bimë natyrore dhe lule, 

levore të papërpunuara, lënde druri të 

papjekura, lule, të thata, për zbukurim; 

Ushqime për kafshet; Ushqimi i zogjve; 

Biskota qensh; Letër me rërë për kafshet 

shtëpiake; Ushqim për kafshet; Produkte 

për mbeturina kafshësh. 

32  Ujëra;Pije joalkoolike;Aperitivet, jo-

alkoolike;Pije të bazuara në lëng 

frutash;Pije joalkoolike me pak 

kalori;Pije që përmbajnë vitamina;Lëngje 

frutash të shrydhura;Pije të gazuara me 

aromë;Birrë jo-alkoolike;Birra;Nektarët e 

frutave;Lëng limoni i shtrydhur;Preparate 

për të bërë pije;Lëngje (preparate);Ujë i 

gazuar (preparate për pergatitje);Shurupe 

për pije;Uthull, joalkoolike;lëngje;Lëngje 

perimesh [pije];Lëng domate [pije];Pije 

perimesh;Pije me hirrë;Pijet me baze soje, 

perveç zëvëndësuesve të qumështit;Pijet 

me bazë orizi, përveç zevendesuesve të 

qumeshtit;Pije me bazë uji me ekstrakte 

çaji;Lëngje (pije me bazë frutash ose 

perimesh).  

33  Pijet alkoolike (përveç birrës); Likere; 

Pije alkoolike me bazë frutash;Koktejle; 

Tretës të ushqimit (liker dhe pije 

alkoolike); Ekstrakte alkoolike frutash; 

Përgatitjet për të bërë pije alkoolike; 

Musht; Spirits dhe liker; Verërat. 

35  Reklama; Administrimi i biznesit; 

Konsultime dhe ndihmë në menaxhimin e 

biznesit, organizimin dhe promovimin; 

Ndihmë në reklamimin e produkteve, 

brënda kornizës së kontratës franchaise; 

Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e 

supermarketeve, hipermarketeve, bareve, 

kafeterive; Konsulencë dhe ndihmë në 

lidhje me organizimin dhe menaxhimin e 

restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akullores; Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me plehun organik, dhe, dhe 

produkteve bimore, shtëpiake, dhoma dhe 

produkte pastrimi dhe kujdesi për 

lavanderi; Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me produktet e higjienës 

personale, kozmetikës, parfumerisë; 

Tregtimi me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me përgatitjet sanitare, produkte 

dhe artikujt  e kujdesit personal dhe për 

bukurinë; Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me qirinjte dhe karburantet, 

produktet ushqimore, pergatitjet dietike 

dhe produkte për foshnje; Tregtimi me 

pakicë ose shitja me shumicë, porosia me 

postë, shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me ushqimin dhe 

shtesat ushqimore, artikuj për ruajtjen e 

ushqimit, përkatësisht fletë alumini për 

ruajtjen e ushqimit, kontejnere për 

ruajtjen e ushqimit; Tregtimi me pakicë 

ose shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me setet e 

guzhinës të disponueshme dhe jo të 

disponueshme, syze dhe produkte optike, 

bateri elektrike dhe materiale për 

telefoninë; Tregtimi me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distance të të gjitha llojeve 

në lidhje me kompjuteret, laptopet dhe 

zëvëndësuesit e tyre; Tregtimi me pakice 
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ose shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike për porositjen në distancë të 

të gjitha llojeve në lidhje me pajisjet 

elektrike, llambat, aparatet e ndriçimit; 

Tregtia me pakicë ose shitja me shumicë, 

porosia me postë, shitja në internet 

përmes mjeteve elektronike per porositjen 

në distancë të të gjitha llojeve në lidhje 

me produktet dhe pjesët rezerve për 

makina, rrotullat e kuzhinës (letra), 

pecetat e letrës, peceta tavoline prej letre; 

Tregtia me pakicë ose shitja me shumicë, 

porosia me postë, shitja në internet 

përmes mjeteve elektronike për porositjen 

në distancë të të gjitha llojeve, në lidhje 

me qilimet e letrës, letrat higjienike, 

peceta letre, letra pergamene; Tregtimi 

me pakicë ose shitja me shumicë, porosia 

me postë, shitja në internet përmes 

mjeteve elektronike të porositjes në 

distancë të të gjitha llojeve në lidhje me 

qese letre, produkte letre të 

disponueshme, libra, revista, artikuj letre 

përthithes; Tregtia me pakicë ose shitja 

me shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike për 

porositjen në distancë të të gjitha llojeve 

në  lidhje me artikuj shkrimi, materialet e 

shkrimit, materialet e paketimit; Tregtia 

me pakicë ose shitja me shumicë, porosia 

me postë, shitja në internet përmes 

mjeteve elektronike të porositjes në 

distance të të gjitha llojeve në lidhje me 

shtreterit, jastëkët, dyshekët, artikujt 

shtëpiak ose kuzhine, vegla dhe pajisjet; 

Tregtia me pakicë ose shitja me shumicë, 

porosia me postë, shitja në internet 

përmes mjeteve elektronike të porositjes 

në distancë të të gjitha llojeve në lidhje 

me furça, krëhër, sfungjerë dhe pastrues 

për përdorim personal dhe jo personal; 

Tregtimi me pakicë ose shitja me 

shumicë, porosia me postë, shitja në 

internet përmes mjeteve elektronike të 

porositjes në distancë të të gjitha llojeve 

në lidhje me tenxhere, pjata tavoline, gota 

të disponueshme dhe jo të disponueshme; 

Tregtia me pakicë ose shitja me shumicë, 

porosia me postë, shitja në internet 

përmes mjeteve elektronike për porositjen 

në distance të të gjitha llojeve në lidhje 

me artikuj tekstili, orendi, shtëpiake, 

kuzhine dhe mbulesa banjo; Tregtia me 

pakicë ose shitja me shumicë, porosia me 

postë, shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me veshje, këpucë, 

kapele dhe produkte shtesë për to, 

fustanet , kinkaleri (artikuj te 

rrobaqepesve); Tregtia me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distance të të 

gjitha llojeve në lidhje me artikuj 

ushqimore, frutat dhe perimet e freskëta 

dhe jo të freskëta, produktet ushqimore të 

ngrira ose të ruajtura, produktet 

gastronomike; Tregtimi me pakicë ose 

shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike të porositjes në distancë të të 

gjitha llojeve në lidhje me ushqimet e 

gatshme, produktet e pjekjes, ëmbëlsirat, 

ëmbëlsuesit natyral dhe artificial; Tregtia 

me pakicë ose shitja me shumicë, porosia 

me postë, shitja në internet përmes 

mjeteve elektronike për porositjen në 

distancë të të gjitha llojeve në lidhje me 

produkte ushqimore organike, produkte 

shtazore dhe produkte ushqimore, ujë 

mineral (pije), pije; Tregtimi me pakicë 

ose shitja me shumicë, porosia me postë, 

shitja në internet përmes mjeteve 

elektronike për porositjen në distancë të 

të gjitha llojeve në lidhje me birrat, pijet 

alkoolike, verën. 

39  Transporti,paketimi dhe magazinimi i 

mallrave; Shpërndarja e karburantit; 

Dorëzimi i karburantit. 

41  Shërbime botuese; shërbime edukimi 

dhe trajnimi; shërbime mësimore; ofrimi i 

arsimit; ofrimi i mësimeve në internet; 

rregullimi dhe kryerja e mësimeve; 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

23 

shërbime për sigurimin e eventeve 

argëtuese; organizimi i ngjarjeve për 

qëllime kulturore dhe argëtuese; prodhim 

video dhe audio; intervistim për qëllime 

argëtimi; programe televizive dhe radio. 

42   Shërbimet kompjuterike, në veçanti 

zhvillimi i programeve kompjuterike, 

programimi dhezbatimi , zhvillimi i 

harduerit, pritja dhe programe 

kompjuterike si shërbim dhe marrja me 

qira e programeve, marrja me qira e 

pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, 

konsulencë në fushën e kompjutereve, 

konsulencë dhe shërbime të 

informacionit, sigurinë e kompjuterave , 

mbrojtje dhe restaurim, shërbime të 

kopjimit dhe konvertimit të të dhënave, 

shërbime të kodimit të të dhënave, analiza 

dhe diagnostifikim kompjuterik, 

hulumtim, zhvillim dhe zbatim i 

kompjuterit;zhvillimi dhe implementimi i 

sistemeve kompjuterike;shërbime për 

menaxhimin e projektit 

kompjuterik;ekzaminimi i bazave të të 

dhënave të mëdha me qëllim te gjenerimit 

të informacionit të ri;watermarking 

digjital;shërbime të programimit 

kompjuterik, shërbime të sigurise së 

rrjetit kompjuterik, hyrje në kompjuter 

dhe transaksione të kompjuterizuara, 

shërbime këshilluese teknologjike në 

lidhje me programet 

kompjuterike;shërbime teknologjike në 

lidhje me kompjuterat;shërbime të rrjetit 

kompjuterik;përditësimi i bankave të të 

dhënave të sistemeve 

kompjuterike;shërbime të migrimit të të 

dhënave;përditësimi i faqeve të internetit 

për të tjerët;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike përmes qasjes në 

distancë;shërbime shkencore dhe 

teknologjike;duke testuar;kontrollin dhe 

çertifikimin e cilësisë;Shërbimet e 

projektimit, marrja me qira, marrja me 

qira dhe aparatet e qiradhënies për 

shërbimet e lartpërmendura të përfshira 

në këtë klase, konsulencë dhe 

informacione që lidhen me të, të perfshira 

në këtë klasë.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; Shërbime të Barit, Kafenete, 

Restorantet, Lokale për pica,  Bar-

rostiçeri, Lokale për akullore. 

44  Shërbime mjekësore; shërbime 

veterinare; kujdesi higjienik dhe i 

bukurisë për njerëzit ose kafshët; 

Shërbime të bujqësisë, kopshtarisë dhe 

pylltarisë; rregullimi i luleve. 

  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/977 

(220)  31/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) store 

(591)  Gurekali; portokalli 

(732)  Elton Guçe 

Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga Siri Kodra, 

Godina Nr.191/1, Tirane-Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 35  Shitje me shumice dhe me 

pakice ne dyqan, nepermjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve:  

produkte dhe pajisje elektroshtepiake, 

produkte dhe pajisje hidrosanitare, 

produkte kosmetike, produkte pastrimi, 

produkte per kujdesje ndaj shendetit, 

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, 
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sisteme kontrolli hyrje - dalje, sisteme 

telefonike, sisteme parkimi, sisteme 

audio, sisteme dhe produkte te IT, 

produkte ushqimore; hartimi i materialeve 

reklamuese; shpërndarja e mostrave; 

shërbimet e paraqitjes për qëllime 

reklamimi; marketing; 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; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamimi; organizimi i panaireve 

tregtare për qëllime komerciale ose 

reklamimi; prezantimi i mallrave në 

median e komunikimit, për qëllime të 

shitjes me pakicë;shërbime të prokurimit 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive; marredheniet me publikun; 

shërbime të shitjes me pakicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; 

shërbime të shitjes me pakicë për vepra 

arti të ofruara nga galeritë e artit; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; marrja 

me qira e stendave të shitjes; optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e 

shitjeve; përpunimi administrativ i 

urdhrave të blerjes; reklamimi / 

publiciteti; shërbime të ndërmjetësimit 

tregtar; demonstrimi i mallrave.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1009 

(220)  14/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) FOODS 

(591)  E kuqe; blu; e bardhe 

(732)  ILIRIA FOODS SHPK 

Pojan Plase, Banese Private, tek Rruga e 

Pojanit, Korce- Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap.4 

(511) 29  Qumësht; produkte qumështi; 

zëvendësuesit e qumështit; kos; gjalpë; 

djathë; mish; ekstrakte të mishit; sallam; 

aranzhimet e frutave të përpunuara; pure 

molle; proshutë; fasule, të konservuara; 

manaferra të konservuara;vaj kokosi për 

ushqim; komposto; komposto boronice; 

vaj ulliri ekstra të virgjër për ushqim; 

perime të ngrira; fruta të konservuara; 

fruta, të ziera; sallata frutash; fruta të 

ruajtura në alkool; ushqim me bazë 

frutash; fruta të ngrira; hudhër të ruajtura; 

xhelatinë; margarinë; marmelatë; mish i 

konservuar; kërpudha, të konservuara; 

arra, të përgatitura; vajra për ushqim; vaj 

ulliri për ushqim; ullinj, të konservuar; 

qepë të konservuara; vaj palme për 

ushqim; pastë frutash të shtypura; 

preparate për të bërë supë; vaj luledielli 

për ushqim; fara luledielli, të përgatitura; 

puré domate; lëng domate për gatim; 

paste domate; lëngje perimesh për gatim; 

sallata perimesh; perime, të konservuara; 

perime, të gatuara; perime të thata.  

35  Shitje me shumicë dhe me pakicë ne 

dyqan dhe nëpërmjet internetit të 

produkteve: produkte ushqimore të të 

gjitha llojeve; informacion tregtar dhe 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

25 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave 

dhe shërbimeve për biznese të tjera]; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; marketing; 

demonstrim i mallrave; asistencë për 

menaxhim komercial apo industrial.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1045 

(220)  27/11/2019 

(540)   

CADBURY BOOST 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Cadbury UK Limited 

PO Box 12, Bournville Lane, Bournville, 

Birmingham B30 2LU, United Kingdom, 

UK 

(740) Krenar LOLOÇI 

Rr. "Ibrahim Rugova", P.1/1, Kati II, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Kakao; pije dhe preparate me 

bazë kakaoje dhe çokollate për përgatitjen 

e pijeve të tilla; çokollatë, ëmbëlsira, në 

veçanti ëmbëlsira me çokollatë; ëmbëlsira 

me sheqer; biskota, vaferë, kekë, pasta; 

produkte të furrës; produkte brumi të 

gatshme për pjekje; preparate të bëra nga 

drithëra; akuj të ngrënshëm, konkretisht, 

produkte akullore; ëmbëlsira  të ngrira; 

ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti 

(desserts) me çokollatë; ëmbëlsira që 

konsumohen pas një vakti (desserts) me 

akullore; ëmbëlsira që konsumohen pas 

një vakti (desserts) të gatshme 

(ëmbëlsira); ëmbëlsira frigoriferi; 

ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti 

(desserts) frogriferi, konkretisht, 

ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti 

(desserts) me çokollatë, ëmbëlsira që 

konsumohen pas një vakti (desserts) me 

akullore,  ëmbëlsira që konsumohen pas 

një vakti (desserts) të gatshme 

(ëmbëlsira); krem çokollate që lyhet dhe 

përhapet mbi bukë apo ushqime.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1047 

(220)  27/11/2019 

(540)   

CADBURY PICNIC 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)   

Cadbury UK Limited 

 

PO Box 12, Bournville Lane, Bournville, 

Birmingham B30 2LU, United Kingdom, 

UK 

(740) Krenar LOLOÇI 

Rr. "Ibrahim Rugova", P.1/1, Kati II, 

Tiranë, Shqipëri  

(511) 30  Kakao; pije dhe preparate me 

bazë kakaoje dhe çokollate për përgatitjen 

e pijeve të tilla; çokollatë, ëmbëlsira, në 

veçanti ëmbëlsira me çokollatë; ëmbëlsira 

me sheqer; biskota, vaferë, kekë, pasta; 

produkte të furrës; produkte brumi të 

gatshme për pjekje; preparate të bëra nga 

drithëra; akuj të ngrënshëm, konkretisht, 

produkte akullore; ëmbëlsira  të ngrira; 

ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti 

(desserts) me çokollatë; ëmbëlsira që 

konsumohen pas një vakti (desserts) me 

akullore; ëmbëlsira që konsumohen pas 

një vakti (desserts) të gatshme 

(ëmbëlsira); ëmbëlsira frigoriferi; 
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ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti 

(desserts) frogriferi, konkretisht, 

ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti 

(desserts) me çokollatë, ëmbëlsira që 

konsumohen pas një vakti (desserts) me 

akullore,  ëmbëlsira që konsumohen pas 

një vakti (desserts) të gatshme 

(ëmbëlsira); krem çokollate që lyhet dhe 

përhapet mbi bukë apo ushqime.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1138 

(220)  30/12/2019 

(540)   

ONE 

COMMUNICATION

S 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) COMMUNICATIONS 

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së 

hyrjes në rrjetet kompjuterike globale 

(380041); ofrimi I aksesit në databazë 

(380044); transmetimi I televizionit 

kabllor (380021); komunikimet me 

telegrame (380008); komunikimet 

nëpërmjet telefonit (380010); 

komunikimet nëpërmjet celularit 

(380022); komunikimet nëpërmjet 

terminale vetë kompjuterit (380023); 

komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra 

optike (380030); transmetimi I 

mesazheve dhe Imazheve nëpërmjet 

sistemit kompjuterik (380024); shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit (380036); transmetim 

faksimile (380026); marrja me qera e 

aparaturave faksimile (380031); 

informacion për telekomunikacionin 

(380027); ofrimi I dhomave të bisedave 

në internet (380043); dërgimi I 

mesazheve (380004); marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve 

(380029); marrja me qera e modemeve 

(380032); shërbimet e agjencive të 

lajmeve (380012); ofrimi I forumeve 

online (380050); shërbimet pa tel, radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni (380028); transmetimi 

radio (380003); komunikimet radio 

(380052); transmetimi me satelitë 

(380035); transmetimi I të dhënave 

(380051); marrja me qera e pajisje vetë 

telekomunikacionit (380033); ofrimi I 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet telefonit 

(380042); ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik (380037); shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve 

(380038); shërbime telekonferencë 

(380039); shërbime telegrafi (380007); 

shërbime telefonike (380009); marrja me 

qera e telefonave (380034); transmetimi 

televiziv (380005); shërbimet teleks 

(380011); transmetimi I telegrameve 

(380006); transmetimi I postës 

elektronike (380025); transmetimi I 

kartolinave përshendetëse online 

(380046); transmetimi I dosjeve dixhitale 

(380047); ofrimi I aksesit të përdoruesit 

tek rrjetet kompjuterike globale (380040); 

transmetimi i videos sipas kërkesës 

(380053); shërbimet videokonferencë 

(380049); shërbimet e postës zanore 

(380045); transmetimet pa tel (380048);  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1140 

(220)  30/12/2019 
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(540)   

ONE MOBILE 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MOBILE 

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së 

hyrjes në rrjetet kompjuterike globale 

(380041); ofrimi I aksesit në databazë 

(380044); transmetimi I televizionit 

kabllor (380021); komunikimet me 

telegrame (380008); komunikimet 

nëpërmjet telefonit (380010); 

komunikimet nëpërmjet celularit 

(380022); komunikimet nëpërmjet 

terminale vetë kompjuterit (380023); 

komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra 

optike (380030); transmetimi I 

mesazheve dhe Imazheve nëpërmjet 

sistemit kompjuterik (380024); shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit (380036); transmetim 

faksimile (380026); marrja me qera e 

aparaturave faksimile (380031); 

informacion për telekomunikacionin 

(380027); ofrimi I dhomave të bisedave 

në internet (380043); dërgimi I 

mesazheve (380004); marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve 

(380029); marrja me qera e modemeve 

(380032); shërbimet e agjencive të 

lajmeve (380012); ofrimi I forumeve 

online (380050); shërbimet pa tel, radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni (380028); transmetimi 

radio (380003); komunikimet radio 

(380052); transmetimi me satelitë 

(380035); transmetimi I të dhënave 

(380051); marrja me qera e pajisje vetë 

telekomunikacionit (380033); ofrimi I 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet telefonit 

(380042); ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik (380037); shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve 

(380038); shërbime telekonferencë 

(380039); shërbime telegrafi (380007); 

shërbime telefonike (380009); marrja me 

qera e telefonave (380034); transmetimi 

televiziv (380005); shërbimet teleks 

(380011); transmetimi I telegrameve 

(380006); transmetimi I postës 

elektronike (380025); transmetimi I 

kartolinave përshendetëse online 

(380046); transmetimi I dosjeve dixhitale 

(380047); ofrimi I aksesit të përdoruesit 

tek rrjetet kompjuterike globale (380040); 

transmetimi i videos sipas kërkesës 

(380053); shërbimet videokonferencë 

(380049); shërbimet e postës zanore 

(380045); transmetimet pa tel (380048);  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1141 

(220)  30/12/2019 

(540)   

ONE APP 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) APP 

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së 

hyrjes në rrjetet kompjuterike globale 

(380041); ofrimi I aksesit në databazë 
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(380044); transmetimi I televizionit 

kabllor (380021); komunikimet me 

telegrame (380008); komunikimet 

nëpërmjet telefonit (380010); 

komunikimet nëpërmjet celularit 

(380022); komunikimet nëpërmjet 

terminale vetë kompjuterit (380023); 

komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra 

optike (380030); transmetimi I 

mesazheve dhe Imazheve nëpërmjet 

sistemit kompjuterik (380024); shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit (380036); transmetim 

faksimile (380026); marrja me qera e 

aparaturave faksimile (380031); 

informacion për telekomunikacionin 

(380027); ofrimi I dhomave të bisedave 

në internet (380043); dërgimi I 

mesazheve (380004); marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve 

(380029); marrja me qera e modemeve 

(380032); shërbimet e agjencive të 

lajmeve (380012); ofrimi I forumeve 

online (380050); shërbimet pa tel, radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni (380028); transmetimi 

radio (380003); komunikimet radio 

(380052); transmetimi me satelitë 

(380035); transmetimi I të dhënave 

(380051); marrja me qera e pajisje vetë 

telekomunikacionit (380033); ofrimi I 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet telefonit 

(380042); ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik (380037); shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve 

(380038); shërbime telekonferencë 

(380039); shërbime telegrafi (380007); 

shërbime telefonike (380009); marrja me 

qera e telefonave (380034); transmetimi 

televiziv (380005); shërbimet teleks 

(380011); transmetimi I telegrameve 

(380006); transmetimi I postës 

elektronike (380025); transmetimi I 

kartolinave përshendetëse online 

(380046); transmetimi I dosjeve dixhitale 

(380047); ofrimi I aksesit të përdoruesit 

tek rrjetet kompjuterike globale (380040); 

transmetimi i videos sipas kërkesës 

(380053); shërbimet videokonferencë 

(380049); shërbimet e postës zanore 

(380045); transmetimet pa tel (380048);  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1143 

(220)  30/12/2019 

(540)   

ONE INTERNET 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) INTERNET 

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së 

hyrjes në rrjetet kompjuterike globale 

(380041); ofrimi I aksesit në databazë 

(380044); transmetimi I televizionit 

kabllor (380021); komunikimet me 

telegrame (380008); komunikimet 

nëpërmjet telefonit (380010); 

komunikimet nëpërmjet celularit 

(380022); komunikimet nëpërmjet 

terminale vetë kompjuterit (380023); 

komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra 

optike (380030); transmetimi I 

mesazheve dhe Imazheve nëpërmjet 

sistemit kompjuterik (380024); shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit (380036); transmetim 

faksimile (380026); marrja me qera e 

aparaturave faksimile (380031); 

informacion për telekomunikacionin 

(380027); ofrimi I dhomave të bisedave 

në internet (380043); dërgimi I 
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mesazheve (380004); marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve 

(380029); marrja me qera e modemeve 

(380032); shërbimet e agjencive të 

lajmeve (380012); ofrimi I forumeve 

online (380050); shërbimet pa tel, radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni (380028); transmetimi 

radio (380003); komunikimet radio 

(380052); transmetimi me satelitë 

(380035); transmetimi I të dhënave 

(380051); marrja me qera e pajisje vetë 

telekomunikacionit (380033); ofrimi I 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet telefonit 

(380042); ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik (380037); shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve 

(380038); shërbime telekonferencë 

(380039); shërbime telegrafi (380007); 

shërbime telefonike (380009); marrja me 

qera e telefonave (380034); transmetimi 

televiziv (380005); shërbimet teleks 

(380011); transmetimi I telegrameve 

(380006); transmetimi I postës 

elektronike (380025); transmetimi I 

kartolinave përshendetëse online 

(380046); transmetimi I dosjeve dixhitale 

(380047); ofrimi I aksesit të përdoruesit 

tek rrjetet kompjuterike globale (380040); 

transmetimi i videos sipas kërkesës 

(380053); shërbimet videokonferencë 

(380049); shërbimet e postës zanore 

(380045); transmetimet pa tel (380048);  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1150 

(220)  30/12/2019 

(540)   

ONE ALBANIA 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ALBANIA 

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së 

hyrjes në rrjetet kompjuterike globale 

(380041); ofrimi i aksesit në databazë 

(380044); transmetimi i televizionit 

kabllor (380021); komunikimet me 

telegrame (380008); komunikimet 

nëpërmjet telefonit (380010); 

komunikimet nëpërmjet celularit 

(380022); komunikimet nëpërmjet 

terminaleve të kompjuterit (380023); 

komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra 

optike (380030); transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit 

kompjuterik (380024); shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit (380036); transmetim 

faksimile (380026); marrja me qera e 

aparaturave faksimile (380031); 

informacion për telekomunikacionin 

(380027); ofrimi i dhomave të bisedave 

në internet (380043); dërgimi i 

mesazheve (380004); marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve 

(380029); marrja me qera e modemeve 

(380032); shërbimet e agjencive të 

lajmeve (380012); ofrimi i forumeve 

online (380050); shërbimet pa tel, radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni (380028); transmetimi 

radio (380003); komunikimet radio 

(380052); transmetimi me satelitë 

(380035); transmetimi i të dhënave 

(380051); marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit (380033); ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet telefonit 

(380042); ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik (380037); shërbimet e 
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rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve 

(380038); shërbime telekonferencë 

(380039); shërbime telegrafi (380007); 

shërbime telefonike (380009); marrja me 

qera e telefonave (380034); transmetimi 

televiziv (380005); shërbimet teleks 

(380011); transmetimi i telegrameve 

(380006); transmetimi i postës 

elektronike (380025); transmetimi I 

kartolinave përshendetëse online 

(380046); transmetimi i dosjeve dixhitale 

(380047); ofrimi I aksesit të përdoruesit 

tek rrjetet kompjuterike globale (380040); 

transmetimi i videos sipas kërkesës 

(380053); shërbimet videokonferencë 

(380049); shërbimet e postës zanore 

(380045); transmetimet pa tel (380048);  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1152 

(220)  30/12/2019 

(540)   

ONE SHOP 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) SHOP 

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së 

hyrjes në rrjetet kompjuterike globale 

(380041); ofrimi i aksesit në databazë 

(380044); transmetimi i televizionit 

kabllor (380021); komunikimet me 

telegrame (380008); komunikimet 

nëpërmjet telefonit (380010); 

komunikimet nëpërmjet celularit 

(380022); komunikimet nëpërmjet 

terminaleve të kompjuterit (380023); 

komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra 

optike (380030); transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit 

kompjuterik (380024); shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit (380036); transmetim 

faksimile (380026); marrja me qera e 

aparaturave faksimile (380031); 

informacion për telekomunikacionin 

(380027); ofrimi i dhomave të bisedave 

në internet (380043); dërgimi i 

mesazheve (380004); marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve 

(380029); marrja me qera e modemeve 

(380032); shërbimet e agjencive të 

lajmeve (380012); ofrimi i forumeve 

online (380050); shërbimet pa tel, radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni (380028); transmetimi 

radio (380003); komunikimet radio 

(380052); transmetimi me satelitë 

(380035); transmetimi i të dhënave 

(380051); marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit (380033); ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet telefonit 

(380042); ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik (380037); shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve 

(380038); shërbime telekonferencë 

(380039); shërbime telegrafi (380007); 

shërbime telefonike (380009); marrja me 

qera e telefonave (380034); transmetimi 

televiziv (380005); shërbimet teleks 

(380011); transmetimi i telegrameve 

(380006); transmetimi i postës 

elektronike (380025); transmetimi I 

kartolinave përshendetëse online 

(380046); transmetimi i dosjeve dixhitale 

(380047); ofrimi I aksesit të përdoruesit 

tek rrjetet kompjuterike globale (380040); 

transmetimi i videos sipas kërkesës 

(380053); shërbimet videokonferencë 

(380049); shërbimet e postës zanore 

(380045); transmetimet pa tel (380048);   
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(210)  AL/T/ 2019/1155 

(220)  30/12/2019 

(540)   

ONE WIFI 
 

(551) Marke fjalë 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) WIFI 

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së 

hyrjes në rrjetet kompjuterike globale 

(380041); ofrimi i aksesit në databazë 

(380044); transmetimi i televizionit 

kabllor (380021); komunikimet me 

telegrame (380008); komunikimet 

nëpërmjet telefonit (380010); 

komunikimet nëpërmjet celularit 

(380022); komunikimet nëpërmjet 

terminaleve të kompjuterit (380023); 

komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra 

optike (380030); transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit 

kompjuterik (380024); shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit (380036); transmetim 

faksimile (380026); marrja me qera e 

aparaturave faksimile (380031); 

informacion për telekomunikacionin 

(380027); ofrimi i dhomave të bisedave 

në internet (380043); dërgimi i 

mesazheve (380004); marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve 

(380029); marrja me qera e modemeve 

(380032); shërbimet e agjencive të 

lajmeve (380012); ofrimi i forumeve 

online (380050); shërbimet pa tel, radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni (380028); transmetimi 

radio (380003); komunikimet radio 

(380052); transmetimi me satelitë 

(380035); transmetimi i të dhënave 

(380051); marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit (380033); ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet telefonit 

(380042); ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik (380037); shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve 

(380038); shërbime telekonferencë 

(380039); shërbime telegrafi (380007); 

shërbime telefonike (380009); marrja me 

qera e telefonave (380034); transmetimi 

televiziv (380005); shërbimet teleks 

(380011); transmetimi i telegrameve 

(380006); transmetimi i postës 

elektronike (380025); transmetimi I 

kartolinave përshendetëse online 

(380046); transmetimi i dosjeve dixhitale 

(380047); ofrimi I aksesit të përdoruesit 

tek rrjetet kompjuterike globale (380040); 

transmetimi i videos sipas kërkesës 

(380053); shërbimet videokonferencë 

(380049); shërbimet e postës zanore 

(380045); transmetimet pa tel (380048);  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/72 

(220)  27/01/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) Cigars 

(591)  Gri e erret; E arte; E bardhe. 

(732)  Jon Gjebrea  

Rruga '' Sulejman Delvina'', pallati 

Moskat, Shkalla 2, Ap.12. Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740) Jon Gjebrea 

Rruga '' Sulejman Delvina'', pallati 

Moskat, Shkalla 2, Ap.12. Tiranë, 

Shqipëri 

(511) 25  Shall; kapele; dorashka 

[veshje]; kravatë; çorape  

34  Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; 

cigare dhe pura; cigare elektronike dhe 

avullues oral për duhanpirësit; 

shkrepse;kuti purosh; prerëse purosh; 

mbajtëse purosh; kuti cigaresh; filtra për 

cigare; mbajtëse cigaresh; letër cigaresh; 

cigare që përmbajne zëvendësues të 

duhanit, jo për qellime mjekësore; 

puro;cigare elektronike; çakmakë për 

duhanpirësit; makina xhepi për 

përgatitjen e cigareve;  

35  Sigurimi i nje tregu (online) në 

internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve  
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(210)  AL/T/ 2019/380 

(540)  ERTURO 

(732)  Klodjan Kondi P.F. 

Rr.'' Dibres'' Nr.324/2 kati i dyte Prane Medreses Tirane, AL 

(151)  07/04/2020 

(180)  10/04/2029 

(111)  20505 

(300)   

(510)  9, 

(526)   

(591)  - 

(740) Klodjan Kondi 

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

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


