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

 

Markat. 

111. Numri i  regjistrimit të markës. 

151. Data e regjistrimit. 

180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes. 

210. Numri i kërkesës. 

220. Data e depozitimit të markës. 

300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

732. Emri dhe adresa e pronarit të markës. 
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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/ 2019/694 

(220)  30/07/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ALBANIA; FAIR 

(591)  E bardhe, Portokalli 

(732)  Isida Mollaymeri  

Rruga ''Kongresi i Manastirit", Nr. 

75.TIRANE, AL 

(740) Isida Mollaymeri 

Rruga ''Kongresi i Manastirit", 

Nr.75,TIRANE 

(511) 35  reklamim / publicitet; shërbimet 

e agjencisë së reklamave / shërbimet e 

agjencive publicitare; Dhënie me qira e 

hapësirave reklamuese; shërbime 

këshillimore për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë profesionale të biznesit; 

informacion mbi biznesin; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

shërbimet e lobimit komercial; hulumtim 

marketingu; marketing; modelim për 

reklamim ose promovim të shitjeve; 

sigurimi i një tregu online për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

organizimi i shfaqjeve të modës për 

qëllime promocionale; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; promovimin 

e mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; 

marrëdhëniet me publikun; dhenie me 

qira materiale publicitare; promovimin e 

shitjeve për të tjerët; shërbime prokurimi 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; asistencë 

për menaxhim komercial apo industrial. 

41  shërbime argëtuese; planifikimi i 

festave [argëtuese]; kordinimin e 

ngjarjeve sportive; rezervimi i vendeve 

për shfaqje; shërbimet e klubit [argëtim 

ose arsim]; organizimi dhe realizimi i 

koncerteve; organizimin dhe mbajtjen e 

konferencave; organizimi dhe drejtimi i 

kongreseve; informacione 

argëtimi;shërbimet e lojërave të fatit; 

shërbime lojrash te ofruara në internet 

nga një rrjet kompjuterik; dhenie me qira 

e pajisjeve per lojra; shërbimet e kampeve 

të pushimeve [argëtim]; shërbime 

karaoke; modelim për artistët; shërbimet e 

klubeve të natës [argëtuese]; çerdhe; 

organizimi i garave [edukimi ose 

argëtimi]; organizim i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose arsimore;organizimi 

i garave sportive; organizimi i shfaqjeve 

[shërbime impresario]; organizimi i 

shfaqjeve të modës për qëllime 

argëtimi;edukim fizik; prezantimi i 

shfaqjeve të cirkut; prezantimi i shfaqjeve 

të ndryshme;prezantimi i performancave 

live;dhënie me qira e lodrave.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/788 

(220)  11/09/2019 

(540)   

MY KID 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

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

Laprakë, Tiranë,Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 
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Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Akses në rrjetin ndërkombëtar 

të kompjuterave; dhënia me qera e kohës 

dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të 

kompjuterave; transmetime televizive 

kabllore; transmetime radio; transmetime 

televizive; komunikime telefonike me 

celularë; dhënie interneti për dhoma 

komunikimi të njohura si chat-rooms; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; komunikime nëpërmjet 

rrjetit të fibrave optike; komunikime me 

telegrame; komunikime me telefon; 

transmetime te imazheve dhe mesazheve 

nëpërmjet shërbimeve kompjuterike; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; shërbime të bordit për 

buletinet elektronike; shërbimet 

elektronike online; transmetime të 

faksimileve; trasmetime të kartave të 

urimit online; informacion për 

telekomunikacionin; dërgimit të 

mesazheve; shërbimet e agjencive të 

lajmeve; komunikimet nëpërmjet 

telefonit; komunikimet nëpërmjet 

celularit; komunikimet radio; mundësimit 

të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes; 

mundësinë e telekomunikimeve në një 

rrjet global kompjuterash; dhënien e 

aksesit të përdoruesve në një rrjet global 

kompjuterash; transmetimit me radio; 

dhënia me qera e kohës së aksesueshme 

në rrjetin global të kompjuterave; dhënia 

me qera e aparateve të faksimileve; 

dhënia me qera e aparateve të dërgimit të 

mesazheve; dhënia me qera e Modem-

ave; dhënia me qera e mjeteve të 

telekomunikimit; marrja me qera e 

telefonave; transmetimeve satellitore; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së 

shërbimeve; shërbimet pa tel si radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni; shërbime të 

telekonferencës; komunikime nëpërmjet 

telegrameve; transmetime të telegrameve; 

shërbime telegrafike; komunikime 

telefonike; shërbime telefonike; shërbime 

të teleblerjeve; transmetime televizive; 

shërbime të teleteksit; transmetime të 

dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të 

urimit online; shërbime telefonike të 

postës me zë; transmetime wireless;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/819 

(220)  11/09/2019 

(540)   

FUNZONE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(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  Akses në rrjetin ndërkombëtar 

të kompjuterave; dhënia me qera e kohës 

dhe aksesit në rrjetin ndërkombëtar të 

kompjuterave; transmetime televizive 

kabllore; transmetime radio; transmetime 

televizive; komunikime telefonike me 

celularë; dhënie interneti për dhoma 

komunikimi të njohura si chat-rooms; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; komunikime nëpërmjet 

rrjetit të fibrave optike; komunikime me 

telegrame; komunikime me telefon; 

transmetime te imazheve dhe mesazheve 

nëpërmjet shërbimeve kompjuterike; 

komunikime nga terminalet 

kompjuterike; shërbime të bordit për 

buletinet elektronike; shërbimet 

elektronike online; transmetime të 

faksimileve; trasmetime të kartave të 
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urimit online; informacion për 

telekomunikacionin; dërgimit të 

mesazheve; shërbimet e agjencive të 

lajmeve; komunikimet nëpërmjet 

telefonit; komunikimet nëpërmjet 

celularit; komunikimet radio; mundësimit 

të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes; 

mundësinë e telekomunikimeve në një 

rrjet global kompjuterash; dhënien e 

aksesit të përdoruesve në një rrjet global 

kompjuterash; transmetimit me radio; 

dhënia me qera e kohës së aksesueshme 

në rrjetin global të kompjuterave; dhënia 

me qera e aparateve të faksimileve; 

dhënia me qera e aparateve të dërgimit të 

mesazheve; dhënia me qera e Modem-

ave; dhënia me qera e mjeteve të 

telekomunikimit; marrja me qera e 

telefonave; transmetimeve satellitore; 

shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së 

shërbimeve; shërbimet pa tel si radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni; shërbime të 

telekonferencës; komunikime nëpërmjet 

telegrameve; transmetime të telegrameve; 

shërbime telegrafike; komunikime 

telefonike; shërbime telefonike; shërbime 

të teleblerjeve; transmetime televizive; 

shërbime të teleteksit; transmetime të 

dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të 

urimit online; shërbime telefonike të 

postës me zë; transmetime wireless;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/876 

(220)  30/09/2019 

(540)   

PRISTINE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 )  

(591)   

(732)  International Foodstuffs Co LLC 

P. O Box  No. 4115, Sharjah, United 

Arab Emirates , AE 

(740) Krenar Loloci 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 29  Vajra ushqimore, yndyrna, gjalp 

i shkrirë, margarinë, gjalp, supë, preparate 

për përgatitjen e supës, qumësht dhe 

produkte bulmeti, qumësht me aromë, 

pije e ftohtë dhe e ëmbël me qumësht 

(milk shakes), mish, peshk, shpezë dhe 

kafshë gjahu; ekstrakte mishi;fruta dhe 

zarzavate të konservuara, të thata dhe të 

gatuara; produkte ushqimore për lyerjen e 

bukës ose krekërsave (spreads) për 

konsumim njerëzor;krem shllak, 

xhelatinë, reçel, komposto, vezë, artikuj 

të ushqimeve që konsumohen midis 

vakteve (snack food) me bazë patateje 

dhe pa patate;patate të thata (kërce) dhe 

patatina; të gjithe llojet e thjerrëzave të 

konservuara dhe të thata; fasule të 

konservuara, të thata, të gatuara, bizele të 

konservuara dhe bishtaja të përgatitura 

për konsumim njerëzor; kërpudha, 

kikirikë të konservuar.  

30  Çokollata, ëmbëlsira, bonbone, 

biskota (të gjithë llojet), kekë, pasta, 

makarona të thata në formë tubash të 

vegjël (makaroni), makarona petë 

(noodles), makarona petë (noodles) që 

bëhen në çast, makarona spageti 

(spaghetti), makarona në formë kërminjsh 

(vermicelli), maja, pluhur për pjekje dhe 

përbërës të tjerë për pjekje, salca për 

sallatë, majonezë, uthull, ketchup dhe 

salca (kondimentë), produkte brumi të 

gatshme, brumë i ngrirë, pjesë të holla 

dhe të sheshta buke pa maja (parathas) të 

ngrira, akullore, ëmbëlsira (desserts) të 

ngrira pa qumësht ose produkte bulmeti, 

ëmbëlsira (desserts) me fruta të ngrira, 

ëmbëlsira (desserts) akulli, kafe, çaj, 

kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, 

kafe artificiale, bukë, brumë ëmbëlsirash, 
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melasë, kripë, mustardë, miell i bërë nga 

drithërat, erëza, barishte të konservuara, 

lëng mishi, çaj bimor, mjalt.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/915 

(220)  14/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) technics 

(591)  e kuqe; vishnje 

(732)  Gentjan Kole 

Rr. Gjin Bue Shpata, Nd 13/H1/Ap.3, 

1019 Njesia Bashkiake nr 5, Tirane, AL 

(740) Gentjan Kole 

Rr.Gjin Bue Shpata, Nd 13/H1/Ap.3, 

1019 Njesia Bashkiake nr 5, Tirane 

(511) 35  Reklamat;menaxhim 

biznesi;administrim biznesi;shërbime 

zyre.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime 

avionësh; shërbime instalimi elektrike.  

39  Transporti; paketimi dhe magazinimi i 

mallrave; përgatitje udhëtimi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/962 

(220)  29/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë; gri 

(732)  ALEKS SHTJEFNI 

Rr. "Frosina Plaku", Nr. 36, H.2, Ap.5, 

Tirane, AL 

(740) ALEKS SHTJEFNI 

Rr. "Frosina Plaku", Nr. 36, H.2, Ap.5, 

Tirane 

(511) 42  Shërbime shkencore dhe 

teknologjike si dhe kërkime dhe 

projektime përkatëse; analiza industriale 

dhe mekanike dhe ajo e programeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/983 

(220)  04/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Sport 

(591)  e kuqe; e zeze 

(732)  B & B Fashion Sh.P.K 

Lagja " Dyli Haxhire Myzyri " Ish Nish 

Vaj, Elbasan, AL 

(740) Gentian Prifti  

Lagja " Luigj Gurakuqi " , Rruga 28 

Nentori, Pall. 73, Elbasan 

(511) 25  Veshje per femije dhe te rritur.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1005 
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(220)  14/11/2019 

(540)   

Doc'n'Roll 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ERA Medical Services 

Rr. Frosina Plaku, nr.36, Tiranë, AL 

(740) Razije Dosti 

Rruga Frosina Plaku, nr. 36, Tiranë  

(511) 41  Arsimi; sigurim i kualifikimeve; 

argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime 

veterinare; kujdesje higjenike dhe bukurie 

për njerëz ose kafshë; agrokulturë, 

hortikulturë dhe shërbime pyjore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1105 

(220)  24/12/2019 

(540)   

OREO 
 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, 07936 East 

Hanover New Jersey, United States, US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 29  Produkte të qumështit, në 

veçanti ëmbëlsira (dessert) dhe ëmbëlsira 

(dessert) frigoriferi që konsumohen pas 

një vakti me bazë qumështi, duke 

përfshirë mus (mousses), krem dhe 

produkte të kosit (yoghurt).  

30  Akullore, ëmbëlsira të 

ngrira;ëmbëlsira (dessert), ëmbëlsira 

(dessert) frigoriferi që konsumohen pas 

një vakti;Miell dhe preparate të bëra nga 

drithërat;preparate të bëra nga drithërat, 

drithëra për vaktin e mëngjesit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/74 

(220)  28/01/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  jeshile e errët, e bardhë, e kuqe, e 

verdhë e çelët 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM ŞIRKETI 

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;krekërs 

(crackers);vaferë;kekë;tarta;ëmbëlsira 

(desserts), konkretisht, ëmbëlsira 

(desserts) të furrës;bukë;drithëra të fryra 

dhe të pjekura (puffed grains);miell 

tërshëre;drithëra për vaktin e 

mëngjesit;akullore;akuj të ngrënshëm.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/161 

(220)  25/02/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) AGENCY 

(591)  e kuqe; e zezë; portokalli; e 

bardhë; vishnje; 

(732)  Aurora Koroveshi 

Kashar, Rruga Rexhep Shala, Pallati 

LORENA, Kati i pare, Tirane - Shqiperi., 

AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 35  Shitje me shumice dhe pakice te 

produkteve te ndryshem 

ushqimore;prezantimi i mallrave në 

media komunikimi, për qëllime të shitjes 

me pakicë;rregullimin e abonimit për 

shërbimet e telekomunikacionit për të 

tjerët;informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve 

dhe shërbimeve;promovimi i shitjeve për 

të tjerët;asistencë për menaxhimin e 

biznesit;menaxhim biznesi dhe 

konsulence organizimi;shërbime të 

ekspertëve të efikasitetit të 

biznesit;hetime biznesi;konsulence 

profesionale të biznesit;informacion për 

biznesin;menaxhimi i biznesit të 

sportistëve;shërbime të agjencisë import-

eksport;shërbime të ndërmjetësimit 

komercial;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;administrim 

tregtar i licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve;shërbime të 

agjencisë së informacionit 

tregtar;negocimin dhe përfundimin e 

transaksioneve tregtare për palët e 

treta;shërbimet e fotokopjimit;sondazhe te 

opinioneve;shërbime të agjencisë së 

import-eksportit;studime tregu;negocimi i 

kontratave të biznesit për të 

tjerët;publikimi i teksteve 

publicitare;shërbime 

telemarketing;prodhimi i programeve të 

teleshitjes;sherbime kontabiliteti;auditim i 

biznesit;shërbime të inteligjencës 

konkurruese;konsulencë në lidhje me 

strategjitë e komunikimit të 

marrëdhënieve me publikun;parashikim 

ekonomik;shërbime të agjencisë së 

punësimit;auditim financiar;konsulence 

për menaxhimin e 

personelit;marrëdhëniet me 

publikun;reklamat televizive;reklamat / 

publiciteti;agjenci reklamash / shërbime 

të agjencive publicitare;dhenie me qira të 

hapësirës reklamuese;dhenie me qira e 

kohës së reklamimit në mediat e 

komunikimit;konsulencë në lidhje me 

strategjitë e komunikimit të 

reklamave;modelim për promovimin e 

reklamave ose shitjeve.  

36   nënshkrimi i sigurimit të aksidenteve; 

vlerësimi financiar [sigurimi, bankari, 

pasuritë e paluajtshme]; broker 

(ndermjetes); shërbime të likuidimit të 

biznesit, financiar; investime kapitale; 

shërbimet e agjencisë së mbledhjes së 

borxheve; shërbimet e këshillimit të 

borxhit; transferime elektronike fondesh; 

shkembim parash (monedhash); 

planifikimin e financave për projektet e 

ndërtimit; shërbime të ndërmjetësimit 

financiar doganor; menaxhim financiar; 

konsulencë financiare; sponsorizim 

financiar; shërbime financimi; vlerësim 

fiskal; kredi me këste; konsulencë 

sigurimi; investim i fondeve; kredi 
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[financim]; shërbime të agjencive të 

pasurive të patundshme; shërbime të 

pagesës së daljes në pension; shërbime 

brokerimi të aksioneve.  

39   shërbime për tërheqje të automjeteve 

te demtuara,( sherbime karotrreci); 

Sherbime i  makinave me qira; 

transport;sherbime transporti taxi; 

aranzhimin e shërbimeve të transportit të 

udhëtarëve për të tjerët përmes një 

aplikacioni online; aranzhim i transportit 

për udhëtime; transport i udhëtarëve; 

rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve 

për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të 

vozitjes për qëllime udhëtimi; shoqërim i 

udhëtarëve; transportin e makinave; 

parkimi i makinave; vend parkimi me 

qira; rimorkim;sigurim i udhëzimeve të 

vozitjes për qëllime udhëtimi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/171 

(220)  02/03/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  marka "Double Down" eshte 

paraqitur ne menyre te stilizuar me 

shkronja kapitale, ku fjala "DOUBLE" 

ndodhet siper dhe fjala "DOWN" ndodhet 

poshte. 

(732)  KENTUCKY FIRED CHICKEN 

INTERNATIONAL HOLDINGS LLC 

7100 Corporate Drive Plano, Texas 

75024, US 

(740) Renata Leka 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë 

(511) 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;Vezët dhe produktet e 

vezëve;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 
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[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  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; Shërbime të Barit, Kafenete, 

Restorantet, Lokale për pica,  Bar-

rostiçeri, Lokale për akullore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/195 

(220)  06/03/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e  bardhë; e zezë 

(732)  OFF-WHITE LLC 

c/o Gelfand Rennert & FeldmanLLP 360 

Hamilton Avenue, #100 White Plains, 

N.Y. 10601, SHBA, US 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159 

(511) 18  çanta;çanta 

udhëtimi;valixhe;çanta palestre;çanta 

sporti;çanta të vogla dore;kuleta;çanta 

dore;çanta krahu;çanta tote (trasta);çanta 

plazhi;kuleta xhepi;kuti për 

kartëvizitat;çanta shpine;çanta me rripa 

që kalohen në shpinë;çanta për 

dokumente me një ndarje;çanta për 

dokumente me dy ndarje (atashe);çanta 

tualeti, të pa pajisura;çanta higjiene të pa 

pajisura;çantë kozmetike pa 

ndarje;mbajtëse çelësash;  mbajtëse 

kartash bankare; çadra; çanta kozmetike 

të pa pajisura; çanta për pazar të 

ripërdorshme.   

20  Mobilje; pasqyra; jastëkë; jastëkë 

mbështetës; krevate; dyshekë; unazë 

çelësash jo prej metali; byzylykë 

identifikimi, jo prej metali; korniza 

pikturash; stopues për dyer, jo prej metali 

ose gome.  

24  Pëlhura dhe artikuj tekstili, 

konkretisht pëlhura shtëpiake, çarçafë 

krevati; peshqirë banjo;  mbulesa krevati; 

çarçafë tekstili; batanije për krevat; 

jorgan; kuverta; mbulesa krevati 

(kuverta); mbulesa krevati; këllëf jorgani; 

jorganë me pupla; çarçaf për të mbrojtur 

krevatin nga pluhurat; këllëf zbukurues 

për jastëk; këllëf për jastëk; batanije; 

këllëf dysheku; peshqirë; peshqirë 

banjoje; peshqirë plazhi; peshqirë fytyre; 

peshqirë për trupin dhe fytyrën; mbulesë 

tavoline, perde, shami, sixhade, pëlhura 

pambuku, tapiceri dhe pëlhura për 

perde;mbajtëse pëlhurash, peshqirë 

dorezë, perde dushi.  

25  Veshje për meshkuj dhe femra, 

konkretisht bluze dhe pantallona, xhaketa, 

bluza me kapuç, pallto, xhaketa formale; 

kostume; pantallona; xhins; pulovra; 

pulovra me thurje; jelekë; pantallona të 

shkurtra; këmisha; fustane; funde, aksesor 

për qafë, shaje; Shaje që hidhen rreth 

shpatullave, çorape, geta, rripa mesi, 

tiranda; aksesorë (veshje) për kokën, 

kapele; kapele me strehë, doreza, veshje 

për këmbët, këpucë, çizme, atlete, shapka 
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me gisht; shapka për shtëpi; të 

brendshme;  rroba dushi; maska gjumi.  

27  Tapete; qilima; mbulesa dyshemesh 

me sipërfaqe të fortë; mbulesa dyshemesh 

prej vinili; letër muri;  mbulesa muri prej 

plastike; tapet për banjo; tapet për joga; 

rrugicë për dyert; tapet për dyshemenë; 

sixhade muri, jo prej tekstili.  

35  Shitje me shumicë për veshje, këpucë, 

aksesorë të modës dhe veshje, artikuj 

sportivë, sende për shtëpi, mobilje, 

mbulesa krevati, enë shtëpie, pajisje për 

sytë, bizhuteri, kozmetikë, parfume, 

produkte për kujdesin ndaj lëkurës dhe 

flokëve, produkte luksoze për shkrim dhe 

letër për shkrim; shitje online me shumicë 

për veshje, këpucë, aksesorë të modës dhe 

veshje, artikuj sportivë, sende për shtëpi, 

mobilje, mbulesa krevati, enë shtëpie, 

pajisje për sytë, bizhuteri, kozmetikë, 

parfume, produkte për kujdesin ndaj 

lëkurës dhe flokëve, produkte luksoze për 

shkrim dhe letër për shkrim.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/196 

(220)  06/03/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  OFF-WHITE LLC 

c/o Gelfand Rennert & FeldmanLLP 360 

Hamilton Avenue, #100 White Plains, 

N.Y. 10601, SHBA, US 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159 

(511) 18  çanta; çanta udhëtimi; valixhe; 

çanta palestre; çanta sporti; çanta të vogla 

dore; kuleta; çanta dore; çanta krahu; 

çanta tote (trasta); çanta plazhi; kuleta 

xhepi; kuti për kartëvizitat; çanta shpine; 

çanta me rripa që kalohen në shpinë;çanta 

për dokumente me një ndarje; çanta për 

dokumente me dy ndarje (atashe);  çanta 

tualeti, të pa pajisura; çanta higjiene të pa 

pajisura; çantë kozmetike pa ndarje; 

mbajtëse çelësash; mbajtëse kartash 

bankare; çadra; çanta kozmetike të pa 

pajisura; çanta për pazar të ripërdorshme.  

20  Mobilje; pasqyra; jastëkë; jastëkë 

mbështetës; krevate; dyshekë; unazë 

çelësash jo prej metali; byzylykë 

identifikimi, jo prej metali; korniza 

pikturash; stopues për dyer, jo prej metali 

ose gome.  

24  Pëlhura dhe artikuj tekstili, 

konkretisht pëlhura shtëpiake, çarçafë 

krevati; peshqirë banjo;  mbulesa krevati; 

çarçafë tekstili; batanije për krevat; 

jorgan; kuverta; mbulesa krevati 

(kuverta); mbulesa krevati; këllëf jorgani; 

jorganë me pupla; çarçaf për të mbrojtur 

krevatin nga pluhurat; këllëf zbukurues 

për jastëk; këllëf për jastëk; batanije; 

këllëf dysheku; peshqirë; peshqirë 

banjoje; peshqirë plazhi; peshqirë fytyre; 

peshqirë për trupin dhe fytyrën; mbulesë 

tavoline, perde, shami, sixhade, pëlhura 

pambuku, tapiceri dhe pëlhura për perde; 

mbajtëse pëlhurash, peshqirë dorezë, 

perde dushi.  

25  Veshje për meshkuj dhe femra, 

konkretisht bluze dhe pantallona, xhaketa, 

bluza me kapuç, pallto, xhaketa formale; 

kostume; pantallona; xhins; pulovra; 

pulovra me thurje; jelekë; pantallona të 

shkurtra; këmisha; fustane; funde, aksesor 

për qafë, shaje; Shaje që hidhen rreth 

shpatullave, çorape, geta, rripa mesi, 

tiranda; aksesorë (veshje) për kokën, 

kapele; kapele me strehë, doreza, veshje 

për këmbët, këpucë, çizme, atlete, shapka 
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me gisht; shapka për shtëpi; të 

brendshme;  rroba dushi; maska gjumi.  

27  Tapete; qilima; mbulesa dyshemesh 

me sipërfaqe të fortë; mbulesa dyshemesh 

prej vinili; letër muri;  mbulesa muri prej 

plastike; tapet për banjo; tapet për joga; 

rrugicë për dyert; tapet për dyshemenë; 

sixhade muri, jo prej tekstili  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/197 

(220)  06/03/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  OFF-WHITE LLC 

c/o Gelfand Rennert & FeldmanLLP 360 

Hamilton Avenue, #100 White Plains, 

N.Y. 10601, SHBA, US 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159 

(511) 18  çanta; çanta udhëtimi; valixhe; 

çanta palestre; çanta sporti; çanta të vogla 

dore;  kuleta; çanta dore; çanta krahu; 

çanta tote (trasta);çanta plazhi; kuleta 

xhepi; kuti për kartëvizitat; çanta shpine; 

çanta me rripa që kalohen në shpinë; 

çanta për dokumente me një ndarje; çanta 

për dokumente me dy ndarje (atashe);  

çanta tualeti, të pa pajisura; çanta higjiene 

të pa pajisura;çantë kozmetike pa ndarje; 

mbajtëse çelësash; mbajtëse kartash 

bankare; çadra; çanta kozmetike të pa 

pajisura; çanta për pazar të ripërdorshme.  

20  Mobilje; pasqyra; jastëkë; jastëkë 

mbështetës; krevate; dyshekë; unazë 

çelësash jo prej metali; byzylykë 

identifikimi, jo prej metali; korniza 

pikturash; stopues për dyer, jo prej metali 

ose gome.  

21  Pajisje për pjekje; tabaka shërbimi; 

tavë për kek; ekspozitor për kek; set 

mbajtës; shtrydhës për qitro; lugë për 

servirje konkretisht, forma për biskota; 

tavë për biskota; pajisje për gatim, 

konkretisht tigan për skuqje; tiganë me 

dorezë; tiganë i thellë; tenxhere me avull 

dhe tigan skuqje i thellë; mbajtëse letrash; 

Pllaka prerëse; set për ngrënie; pjata; tasa; 

mbajtëse sapuni të lëngshëm; gota; kupa 

për të pirë; gota për të pirë; filxhanë dhe 

pjata filxhani; kupa vezësh; shtypëse për 

hudhra; rende për qëllime shtëpiake; enë 

shtëpie, konkretisht; kapëse ushqimi; 

spatula; sita; lopatë kuzhine; Pirun 

gatimi; pirun servisi; lugë për gatim; lugë 

për servisi; mbajtëse thikash; rrahëse; 

rende;  Përzierës, jo elektrikë, lugë 

akullore; sitë në formë tave; kullesë; 

garuzhde; pllaka për të prerë dhe petës; 

tabaka për servirjen e ushqimit; mbajtëse 

pecetash për qëllime shtëpiake; kanë;  

mulli kripe dhe piperi; mbajtëse kripe dhe 

piperi; pjata  të cekëta për servirje; pjata 

për servirje; tabaka për servirje; mbajtëse 

sapuni; pjatë sapuni; pajisje për mbajtjen 

e erëzave; çajnikë; tabaka për qëllime 

shtëpiake, jo prej metali; vazo; shandanë 

(qirimbajtëse); doreza furre; aksesorë për 

në tualet konkretisht, mbajtëse gotash; 

hapëse shishesh; shishe parfumi bosh; 

kuti ilaçesh për përdorim personal; unaza 

pecetash; shishe uji bosh; furça 

dhëmbësh; furça flokësh; krehër.  

24  Pëlhura dhe artikuj tekstili, 

konkretisht pëlhura shtëpiake, çarçafë 

krevati; peshqirë banjo;  mbulesa krevati; 

çarçafë tekstili; batanije për krevat; 

jorgan; kuverta; mbulesa krevati 
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(kuverta); mbulesa krevati; këllëf jorgani; 

jorganë me pupla; çarçaf për të mbrojtur 

krevatin nga pluhurat; këllëf zbukurues 

për jastëk; këllëf për jastëk; batanije; 

këllëf dysheku; peshqirë; peshqirë 

banjoje; peshqirë plazhi; peshqirë fytyre; 

peshqirë për trupin dhe fytyrën; mbulesë 

tavoline, perde, shami, sixhade, pëlhura 

pambuku, tapiceri dhe pëlhura për perde; 

mbajtëse pëlhurash, peshqirë dorezë, 

perde dushi.  

25  Veshje për meshkuj dhe femra, 

konkretisht bluze dhe pantallona, xhaketa, 

bluza me kapuç, pallto, xhaketa formale; 

kostume; pantallona; xhins; pulovra; 

pulovra me thurje; jelekë; pantallona të 

shkurtra; këmisha; fustane; funde, aksesor 

për qafë, shaje; Shaje që hidhen rreth 

shpatullave, çorape, geta, rripa mesi, 

tiranda; aksesorë (veshje) për kokën, 

kapele; kapele me strehë, doreza, veshje 

për këmbët, këpucë, çizme, atlete, shapka 

me gisht; shapka për shtëpi; të 

brendshme;  rroba dushi; maska gjumi.  

27  Tapete; qilima; mbulesa dyshemesh 

me sipërfaqe të fortë; mbulesa dyshemesh 

prej vinili; letër muri;  mbulesa muri prej 

plastike; tapet për banjo; tapet për joga; 

rrugicë për dyert; tapet për dyshemenë; 

sixhade muri, jo prej tekstili.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/198 

(220)  06/03/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  OFF-WHITE LLC 

c/o Gelfand Rennert & FeldmanLLP 360 

Hamilton Avenue, #100 White Plains, 

N.Y. 10601, SHBA, US 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159 

(511) 18  çanta; çanta udhëtimi; valixhe; 

çanta palestre; çanta sporti; çanta të vogla 

dore; kuleta; çanta dore; çanta krahu; 

çanta tote (trasta); çanta plazhi; kuleta 

xhepi; kuti për kartëvizitat; çanta shpine; 

çanta me rripa që kalohen në shpinë;  

çanta për dokumente me një ndarje; çanta 

për dokumente me dy ndarje (atashe); 

çanta tualeti, të pa pajisura; çanta higjiene 

të pa pajisura; çantë kozmetike pa ndarje; 

mbajtëse çelësash; mbajtëse kartash 

bankare; çadra; çanta kozmetike të papa 

pajisura; çanta për pazar të ripërdorshme.  

25  Veshje për meshkuj dhe femra, 

konkretisht bluze dhe pantallona, xhaketa, 

bluza me kapuç, pallto, xhaketa 

formale;kostume;pantallona;xhins;pulovr

a;pulovra me thurje;jelekë;pantallona të 

shkurtra;këmisha;fustane;funde, aksesor 

për qafë, shaje;Shaje që hidhen rreth 

shpatullave, çorape, geta, rripa mesi, 

tiranda;aksesorë (veshje) për kokën, 

kapele;kapele me strehë, doreza, veshje 

për këmbët, këpucë, çizme, atlete, shapka 

me gisht;shapka për shtëpi;të 

brendshme;rroba dushi;maska gjumi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/208 

(220)  10/03/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Travel 

(591)  blu; e kuqe 

(732)  PATI TRAVEL SHPK  

Unaza e Re, Kompleksi Frader, Kati I-re, 

Kashar, Tirane - Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 39  Transport; aranzhimin e 

shërbimeve të transportit të udhëtarëve 

për të tjerët përmes një aplikacioni online; 

shoqërim i udhëtarëve; aranzhim i 

transportit për udhëtime; transport i 

udhëtarëve; rezervim udhëtimesh; 

prenotim i vendeve për udhëtim; sigurim i 

udhëzimeve të vozitjes për qëllime 

udhëtimi; sherbime te  makinave me qira; 

shërbime transporti taxi; brokerimi i 

transportit; informacion transportues; 

logjistike të transportit; qira e 

magazinave; shkarkim i ngarkesave; 

rezervimi i transportit; dhenie me qira e 

kontejnerëve të magazinimit; magazinim; 

magazinimi i mallrave; dërgesa e parcelës 

(pakove); paketimi i mallrave; transport 

detar; mallra [transportim mallrash]; 

përcjellja e mallrave; brokerimi i 

mallrave; dërgimin e mallrave me porosi; 

dërgimi i mallrave; transporti me anije.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/215 

(220)  17/03/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  DinkTalk Holding (Cayman) 

Limited 

Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 

31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 

802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 - 1205 Cayman Islands                  , 

KY 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, 

Nr.21/1, Tirane 

(511) 9  Aparate dhe instrumente 

shkencore, kërkimore, navigimi, 

survejimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matëse, 

sinjalizimi, kontrolli, testimi, inspektimi, 

shpëtimi dhe mësimdhënieje; aparate dhe 

instrumente për transportimin, devijimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate 

dhe instrumente për regjistrimin, 

transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të 

dhënave; media e regjistruar dhe e 

shkarkueshme, media bosh digjitale ose e 

regjistruar në mënyre analoge dhe ruajtje; 

bartës të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; mekanizma për aparate që 

punojnë me monedha; kasa, makina 

llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë për 
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përpunimin e të dhënave; pajisje 

periferike kompjuterike; kostume për 

zhytje, maska për zhytësit, tapa veshi për 

zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe 

notarë, doreza për zhytës, aparate për 

frymëmarrjen për not nënujor; programe 

kompjuterike; softuer kompjuterik në 

formën e një aplikacioni për pajisje 

celularë dhe kompjutera; aplikacione 

softuerësh për përdorim me pajisje 

celularë; softuer për përpunimin e 

pagesave elektronike tek dhe nga të tjerët; 

softuer autentikimi; softuer kompjuterik i 

marrë në internet; publikime elektronike 

online (të shkarkueshme nga interneti ose 

nga një rrjet kompjuterik ose nga bazë 

kompjuterike); softuer për mesazhe të 

çastit; softuer për ndarjen e dosjeve; 

softuer komunikimi për shkëmbimin 

elektronik të të dhënave, audios, videos, 

imazheve dhe grafikëve përmes rrjeteve 

kompjuterike, celularë, pa tela dhe 

telekomunikacioni; softuer kompjuterik 

për përpunimin e imazheve, grafikëve, 

audios, videos dhe tekstit; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për të 

lehtësuar transmetimin elektronik të 

informacionit, të dhënave, dokumenteve, 

zërit dhe imazheve përmes internetit; 

aplikacione kompjuterike për 

transmetimin e materialeve audio, 

materialeve video, videove, muzikës dhe 

imazheve; pajisje digjitale për 

transmetimin e mediave; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm i cili lejon 

përdoruesit të marrin pjesë në takime dhe 

klasa të bazuara në ueb, me akses në të 

dhëna, dokumente, imazhe dhe 

aplikacione softuerësh përmes një 

navigatori ueb; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për të aksesuar, parë dhe 

kontrolluar kompjuterë në distancë dhe 

rrjete kompjuterike; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm cloud; softuer i 

shkarkueshëm me bazë teknologjinë 

cloud; softuer kompjuterik; softuer 

kompjuterik (përfshirë softuer të 

shkarkueshëm nga interneti); muzikë 

digjitale (e shkarkueshme nga interneti); 

lojëra, fotografi, filma dhe muzikë të 

shkarkueshme; programe dhe softuere për 

kompjuterë, elektronikë dhe për video 

lojëra (përfshirë softuer të shkarkueshëm 

nga interneti); publikime elektronike të 

shkarkueshme në natyrën e revistave, 

artikujve, broshurave, fletëpalosjeve, 

fishave teknike, materialeve informative, 

materialeve mësimore në fushën e 

biznesit, tregtisë elektronike, teknologjisë 

informartike, teknologjisë cloud, 

telekomunikacioneve, Internetit, trajnimit 

për biznes dhe tregti elektronike, biznesit, 

shitjes, marketingut dhe menaxhimit 

financiar; gjysëm-përçues; qarqe të 

integruara për gjysëm-përçuesit; çipe 

memorje për gjysëm-përçuesit; 

kontrollues memorje për gjysëm-

përçuesit; qarqe të integruara memorjeje 

për gjysëm-përçuesit; çipe procesorësh 

për gjysëm-përçuesit; procesorë për 

gjysëm-përçuesit; mikrokontrollues; njësi 

mikrokontrolluesi; mikrokontrollues me 

fuqi të ulët; çipe qarku; çipe 

kompjuterikë; CPU (njësi qendrore 

përpunimi); çipe kompjuterikë RISC-V 

dhe njësi qendrore përpunimi; çipe 

kompjuterikë dhe njësi qendrore 

përpunimi me arkitekturë të vendosur 

udhëzuese; periferikë kompjuterik; 

kompjutera notebook; kompjutera laptop; 

kompjutera portativë; kompjuterë dore; 

kompjutera tablet; asistentë personal 

digjital; lexues personal mediash; telefona 

celularë; telefona smart; kamera digjitale; 

bateri, karikues baterie; vende punë për 

kompjuter; servera kompjuterash; pajisje 

rrjeti për kompjutera dhe 

telekomunikime; adaptorë të rrjetit 

kompjuterik, çelsa, ruter dhe shpërndarës; 

modem me dhe pa tela dhe karta dhe 

pajisje komunikimi; mbajtës për laptop, 

çanta për kompjutera; aparate zjarrfikës; 

kompjuter dhe firmuare (firmware); 

sistem navigimi për automjete; kompakt 
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disqe; aparate telekomunikacioni; tapete 

për maus; aparate telefoni celular; 

aksesorë të telefonave celularë; sisteme 

alarmi; kamera sigurie; njësi transmetimi 

të radios dhe televizionit për celularë; 

pajisje transmetimi televiziv; kamera; 

kamera video; kufje; kufje kaskë; 

altoparlant; aparate dhe pajisje të Sistemit 

Global të Pozicionimit (GPS); ekrane me 

kristale të lëngta për telekomunikacione 

dhe pajisje elektronike; dekodues digjital; 

telekomandë; programe për ruajtjen e të 

dhënave; syze dhe syze dielli; tabela 

elektronike; karta të koduara ose 

magnetike banke, kredie, debie, pagesash, 

karikimi, telefoni dhe identifikimi; 

bankomate, shpërndarës kartëmonedhash; 

aplikacione softuerësh kompjuterikë, të 

shkarkueshme; lexues elektronikë librash; 

fishekë për toner, të pa mbushur, për 

printera dhe fotokopjues; monitorues 

foshnjesh; monitorues video për foshnje; 

kapak lentesh; karta çelës të koduara; 

syze 3D; karta memorje për makinat e 

lojërave video; softuer i shkarkueshëm 

për regjistrimin dhe monitorimin e 

shëndetit të përdoruesve; softuer 

aplikacion i shkarkueshëm për pajisjet 

celulare dhe pa tel për regjistrimin dhe 

monitorimin e shëndetit të përdoruesve; 

softuer aplikacioni i shkarkueshëm për 

pajisjet celulare dhe pa tel për sigurimin e 

informacionit në fushën e shëndetit dhe 

mirëqënies; softuer i shkarkueshëm për 

sigurimin e informacionit në fushat e 

shëndetit dhe mirëqënies; softuer i 

shkarkueshëm për lidhjen e përdoruesve 

me profesionistë të kujdesit shëndetësor; 

softuer aplikacion i shkarkueshëm për 

pajisje celulare dhe pa tel për lidhjen e 

përdoruesve me profesionistë të kujdesit 

shëndetësor.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione zyre; 

shpërndarja e informacionit të biznesit për 

mallrat dhe shërbimet e të tjerëve përmes 

rrjeteve kompjuterike lokale dhe globale; 

shërbime të këshillimit të biznesit në 

lidhje me ofrimimin e një faqe në internet 

në një rrjet global kompjuterik me anë të 

të cilit palët e treta mund të ofrojnë dhe të 

marrin mallra dhe shërbime, të vendosin, 

të përcaktojnë statusin e dhe të plotësojnë 

kërkesat dhe porositë tregtare, të lidhin 

kontrata dhe të bëjnë biznes; ofrimi i 

shërbimeve të porositjes kompjuterike 

online; shërbime të këshillimit të biznesit 

në lidhje me funksionimin e një tregu 

elektronik për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe/ose shërbimeve në një rrjet 

global kompjuterik; asistencë biznesi në 

lidhje me lehtësimin e transaksioneve të 

biznesit përmes rrjeteve kompjuterike 

lokale dhe globale; ofrimi i shitjeve, 

biznesit, reklamimit dhe informacionit 

promovues përmes një rrjeti kompjuterik 

global dhe përmes Internetit; shërbime të 

administrimit të biznesit për përpunimin e 

shitjeve të bëra në Internet; shërbime të 

tregtimit online në lidhje me ankandin 

elektronik dhe ofrimin e vlerësimit të 

biznesit online që lidhet me të; shërbime 

të administrimit të biznesit në lidhje me 

tregtinë elektronike; organizimi, 

funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë dhe nxitjes; prodhimi i 

reklamave televizive dhe radiofonike; 

kontabilitet; shitje në ankand; panaire 

tregtare; sondazh opinionesh; përpunimi i 

të dhënave; ofrim informacioni biznesi; 

shërbime agjencie reklamash; menaxhimi 

i bazës së të dhënave; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; shërbime të këshillimit të 

biznesit; shërbime të menaxhimit të 

projektit të biznesit; shërbime të kërkimit 

të tregut; shërbime ndërkombëtare të 

agjencisë së importit dhe eksportit; dhënie 

me qira e hapësirës reklamuese në median 

e komunikimit; ofrimi i një direktorie të 

faqeve në internet të palëve të treta për të 

lehtësuar transaksionet e biznesit; 

administrimi tregtar i licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 
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përpunimi i të dhënave kompjuterike; 

shërbime shitjeje, biznesi dhe 

informacioni promovues; recepsion 

telefonik (për të tjerët); menaxhimi i 

personelit; prezantimi i mallrave në 

mediat e komunikimit për qëllime të 

shitjes me pakicë; blerja dhe shitja e 

shërbimeve të agjencive; zgjedhja e 

mallrave dhe prokurimi i mallrave për 

individë dhe biznese; shërbime porositëse 

(për të tjerët); shërbime sekretarie; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

tregtare ose reklamimi; shërbime për 

asistencë në biznes lidhur me përpilimin 

dhe marrjen me qira të listave të adresave; 

hetim biznesi; shërbime rekomandimi 

biznesi dhe punësim personeli; agjenci 

zhdoganimi të import-eksportit (shërbime 

agjencie import-eksporti); agjenci për 

pajtime në gazeta; dhënie me qira e 

pajisjeve të zyrës; menaxhim i 

marrëdhënieve me konsumatorët; 

menaxhim biznesi dhe shërbime 

administrimi në lidhje me programet e 

sponsorizimit; shërbime kontabiliteti; 

shërbime bamirësie, përkatësisht, 

organizimi dhe ndjekja e programeve 

vullnetare dhe projekteve të shërbimit në 

komunitet; dhënia me qira e stendave të 

shitjes; ofrim informacioni për kontakte 

tregtare dhe biznesi; optimizimi i motorit 

të kërkimit; optimizimi i trafikut të faqeve 

në internet; shërbime të ndërmjetësimit 

tregtar; menaxhim biznesi për ofruesit e 

shërbimeve të pavarura; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; përditësimi dhe mirëmbajtja 

e të dhënave në bazat e të dhënave 

kompjuterike; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

kimikate për përdorim në industri, 

shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, rrëshira artificiale 

të papërpunuara, plastikë të papërpunuar, 

pleh, pleh organik, fertilizues; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me bojra, llustrues, llaqe, 

konservues kundër ndryshkut dhe kundër 

përkeqësimit të drurit, ngjyrues, ngjyra, 

bojra për printime, shënim dhe gdhëndje, 

rrëshira natyrale të papërpunuara, metale 

fletë dhe pluhur për përdorim në pikturë, 

dekor, shtypje dhe art; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje 

me kozmetikë jo mjekësorë dhe preparate 

tualeti, pastë dhëmbësh jo mjekësore, 

parfumeri, vajra esencialë, preparate 

aromatizuese për dhoma, preparate 

zbardhues dhe substanca të tjera për 

përdorim lavanderie, pastrimi, lustrimi, 

kruajtjeje dhe gërryese; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me preparate farmaceutike, 

mjekësore dhe veterinare, preparate 

sanitare për qëllime mjekësore, ushqim 

dietik dhe substanca të përshtatura për 

përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebe, shtesa dietike për njerëzit dhe 

kafshët, allçi, materiale për fashosje, 

komplete të ndihmës së parë, material për 

mbushje e dhëmbëve, dyll dhëmbësh, 

dezinfektues, përgatitje për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicideve, herbicideve; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me metalet e 

zakonshme dhe lidhjet e tyre, mineralet, 

materialet metalike për ndërtim dhe 

konstruksion, ndërtesa të transportueshme 

prej metali, kabllo jo elektrike dhe tela 

prej metalesh të zakonshme, sende të 

vogla metalike, kontejnerë metalikë për 

ruajtje ose transport, kasaforta; shërbime 

të shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me makinat metalprerëse, 

instrumente që funksionojnë me energji 

elektrike, motorë dhe motorë elektrikë 

(përveç automjeteve tokësore), përbërës 

bashkimi dhe transmisioni për makina 

(përveç automjeteve tokësore); shërbime 

të shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me pajisje bujqësore (përveç 

mjeteve të përdorura me dorë), inkubatorë 

për vezë, makina shitëse automatike, 

aparate elektrike për kuzhinë, makina 
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fshirjeje, pastrimi, larjeje dhe larjeje 

rrobash; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me mjetet 

dhe pajisjet e dorës (me dorë), takëme, 

krahë (përveç armëve të zjarrit), makina 

rroje, makina rroje elektrike; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me aparate dhe instrumente 

shkencore, detare, survejimi, fotografike, 

kinematografike, optike, peshimi, matjeje, 

sinjalizimi, kontrolli (mbikëqyrje), për 

shpëtimin e jetës dhe mësimdhënien, 

aparate dhe instrumente për 

transportimin, devijimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

energjisë elektrike; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

aparatet për regjistrimin, transmetimin 

ose riprodhimin e tingujve ose imazheve, 

transportuesit magnetikë të të dhënave, 

disqet e regjistrimit, mekanizmat për 

aparatet me monedhë, kasat e parave, 

makinat llogaritëse; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje 

me pajisjet dhe kompjuterët për 

përpunimin e të dhënave, softuere 

kompjuterike, aplikacionet e softuerëve 

kompjuterike për pajisjet celularë dhe 

kompjuterët, aplikacionet e softuerëve 

kompjuterike për përdorim me pajisjet 

celulare, softuer për përpunimin e 

pagesave elektronike, softuer 

autentifikimi, botimet elektronike (të 

shkarkueshme); shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

softuerët e mesazheve të çastit, softuerët e 

shkëmbimit të skedarëve, softuerët për 

shkëmbimin dhe ndërrimin elektronik të 

të dhënave, audiove, videove, imazheve 

dhe grafikëve përmes rrjeteve 

kompjuterike, celularit, pa tel dhe 

telekomunikuese, softuere kompjuterike 

për përpunimin e imazheve, grafikëve, 

audiove, videove dhe teksteve; shërbime 

të shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me softuer kompjuterik që mund 

të shkarkohet, i cili i lejon përdoruesit të 

marrin pjesë në takime dhe klasa të 

bazuara në internet, softuer kompjuterik 

për të aksesuar, parë dhe kontrolluar 

kompjuterë në distancë dhe rrjete 

kompjuterike, softuer kompjuterik cloud, 

periferikë kompjuterik; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me gjysëm-përçuesit, qarqet e 

integruara gjysëm-përçuese, çipe 

memorje gjysëm-përçuese, kontrollues 

memorje gjysëm-përçues, qarqet e 

integruara të memorjes gjysëm-përçues, 

qarqet e procesorëve gjysëm-përçues, 

procesorë gjysëm-përçues, 

mikrokontrollues, njësi 

mikrokontrolluese, mikrokontrollues me 

fuqi të ulët, çipe qarku, çipe kompjuteri; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me CPU 

(njësi qendrore përpunimi), çipe 

kompjuterike RISC-V dhe njësi qendrore 

të përpunimit, çipe kompjuterike dhe 

njësi qendrore të përpunimit me 

arkitekturë të caktuar udhëzuese; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me asistentët 

digjitalë personalë, lexuesit personalë të 

mediave, telefonat celularë, telefonat 

smart, kamerat digjitale, bateritë, 

karikuesit e baterive, serverët e 

kompjuterave, pajisjet e rrjetit 

kompjuterik dhe të telekomunikacioneve, 

adaptorët e rrjetit kompjuterik, çelsat, 

ruterat dhe shpërndarësit, modeme me tel 

dhe pa tel dhe karta komunikimi dhe 

pajisje, mbajtëse laptopi; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me çantat e kompjuterit, aparatet 

e fikjes së zjarrit, kompakt disqet, 

muzikën digjitale (të shkarkueshme), 

aparatet e telekomunikacionit, tapetet për 

maus, aksesorët e telefonit celular, lojërat 

të shkarkueshme, fotografitë, filmat dhe 

muzika, sistemet e alarmit, kamerat e 

sigurisë; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me njësitë 

e transmetimit të radios dhe televizionit 
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për celularë, pajisjet e transmetimit 

televiziv, aparatet dhe pajisjet e Sistemit 

të Pozicionimit Global (GPS), programet 

e ruajtjes së të dhënave, syze dhe syze 

dielli, tabela elektronike; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me kartat e bankave të koduara 

dhe magnetike për kredi, debi, pagesa dhe 

identifikim, bankomatet automatike, 

distributorët e parave, lexuesit elektronikë 

të librave, fishekët toner të pa mbushur 

për printera dhe fotokopjues, monitorë 

për bebe, kapak lentesh, karta çelës të 

koduara, syze 3D, karta memorje për 

makinat e lojërave video, magnete, veshje 

mbrojtëse, kaska mbrojtëse, doreza 

mbrojtëse, këpucë mbrojtëse; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me aparatet dhe instrumentet 

kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe 

veterinare, gjymtyrët artificiale, sytë dhe 

dhëmbët, artikujt ortopedikë, materiale 

për qepje, pajisjet terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për aftësi të 

kufizuara, aparate masazhi, aparate, 

pajisje dhe artikujt për të ushqyer foshnjet 

me qumësht gjiri, aparate, pajisje dhe 

artikuj e veprimtarisë seksuale; shërbime 

të shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me aparate terapeutike me ajër 

të nxehtë, batanije elektrike për qëllime 

mjekësore, aparate testimi për qëllime 

mjekësore, aparate për testimin e gjakut, 

aparate dëgjimi për të shurdhët, mbrojtës 

dëgjimi, aparate diagnostikimi për 

qëllime mjekësore, gjymtyrët artificiale, 

sytë dhe dhëmbët, fasha mbështetëse, 

shishe për bebe, thithka për përdorim me 

shishet për ushqim të bebeve, spatul për 

gjuhën; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me aparate 

dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, 

prodhim avulli, gatim, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me 

automjetet, aparate për lëvizje nga toka, 

ajri ose uji, biçikletat, pjesët dhe 

aksesorët e automjeteve, pjesët dhe 

aksesorët e biçikletave, sediljet e sigurisë 

së automjeteve për fëmijë, parzmore të 

sigurisë për vendet e automjeteve, gomat, 

gomat e riparuara, mbulesa gomash; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me armët e 

zjarrit, municionet dhe predhat, 

eksplozivët, fishekzjarret; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me metalet e çmuara dhe lidhjet 

e tyre, bizhuteri, gurë të çmuar dhe 

gjysëm të çmuar, instrumente horologjike 

dhe kronometrike; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

instrumentet muzikore, stendat muzikore 

dhe stendat për instrumentet muzikore, 

shkopat e dirigjentit; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje 

me letrën dhe karton, materialin e 

shtypur, materialin për lidhjen e librave, 

fotografitë, kancelari dhe artikujë zyre 

(përveç mobiljeve), ngjitëse kancelarie 

ose për qëllime shtëpiake, materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë, furça 

për pikturë; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

materialet edukative dhe mësimore, fletë 

plastike, filma dhe çanta për mbështjellje 

dhe paketim, lloj printeri, blloqe për 

printim, kartat në formën e kartave të 

debitit, kartave të kreditit, kartave për 

pagesa, kartave telefonike dhe kartave të 

identifikimit përveç kartave të koduara 

dhe magnetike, manualet e përdoruesve, 

shami prej letre, modele dhe figura prej 

letre, mbajtëse faqesh, peceta letre, shami 

letre, dekore festash të bërë prej letre; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me lëkurën 

dhe imitimet e lëkurës, lëkurë dhe lëkurë 

kafshësh, valixhe dhe çanta udhëtimi, 

kuleta dhe çanta, çadra dhe çadra dielli, 

bastunë, kamzhikë, parzmore dhe shalë, 

kollare, litar dhe veshje për kafshët; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 
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shumicë, të gjitha në lidhje me mobiljet, 

pasqyrat, kornizat e fotografive, 

kontejnerët (jo prej metali) për ruajtje ose 

transport; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me enë 

shtëpiake ose enë kuzhine dhe kontejnerë, 

enë gatimi dhe tavoline (përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve), krëhër dhe sfungjerë, 

furça (përveç furçave për pikturë), 

materiale për prodhimin e furçave, artikuj 

për qëllime pastrimi, qelqe, enë prej 

porcelani dhe prej balte, furça elektrike 

dhëmbësh; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me litarë 

dhe spango, rrjeta, tenda dhe pëlhura, 

mbrojtëse nga era, shiu dhe dielli prej 

materialeve tekstile ose sintetike, vela, 

thasë për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve masive, materiale për 

mbështjellje, mbrojtje dhe mbushje 

(përveç letrës, kartonit, gomës ose 

plastikës), materiale fibroze tekstili të 

papërpunuara dhe zëvendësues të tyre; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me penjë dhe 

fije, për përdorime tekstili; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me tekstilet dhe zëvendësuesit e 

tekstileve, lino shtëpie, perde prej tekstili 

ose plastike; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

veshjen, këpucët, kapelet; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me dantella, zbukurime dhe 

qëndisje, dhe shirita dhe fjongo, kopsa, 

grepa dhe syth, gjilpëra me kokë dhe 

gjilpëra, lule artificiale, zbukurime 

flokësh, flokë fallco; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje 

me tapete, qilima, rrogozë dhe mbulesa, 

linoleum dhe materiale të tjera për 

dysheme ekzistuese, veshje muresh, jo 

prej tekstili; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me lojëra, 

lodra dhe artikuj lojërash, aparate lojërash 

video, artikuj gjimnastikor dhe sportiv, 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve, 

dekorime festive dhe pemë artificiale për 

Krishtlindjet; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

aparatet për lojëra elektronike dhe aparate 

argëtimi, përveç atyre të përshtatura për 

përdorim me një ekran ose monitor të 

jashtëm, makina lojërash video shtëpiake 

dhe makina dore lojërash video (asnjë 

nuk është për t'u përdorur me televizor), 

çorape për Krishtlindje, aparat portativ 

për lojëra elektronike, kapele feste prej 

letre, kapele plastike për festa, sende prej 

letre për festa; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

mishin, peshkun, shpendët, mishin e egër, 

mishin artificial, frutat dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të 

gatuara, salcat me fruta, fasulet, tofu, 

supat, brodo për supa, pelte, reçel, 

komposto, vezë, krem, qumësht dhe 

produkte qumështi, qumësht soje, 

zëvendësues të qumështit, produkte të 

bëra nga zëvëndësues të qumështit, vajra 

dhe yndyrna ushqimore, arra të 

përgatitura, arra të thata, ushqim snak, 

ushqime të përgatitura, ushqim i shpejtë i 

paketuar; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me kafe, 

çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, 

makarona dhe makarona noodles, tapioka 

dhe sago, miell dhe preparate prej 

drithërash, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, 

çokollatë, akullore, sorbeto, akull 

ushqimor, sheqer, mjaltë, melasë, maja, 

pluhur pjekje, kripë, përzjerje erëzash dhe 

bimësh erëza, bimë të konservuara, 

uthull, salca, aromatizues, akull [ujë i 

ngrirë]; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me 

zëvendësuesit e kafesë, pije me bazë 

kafeje, gjethe çaji dhe produkte çaji, pije 

me bazë çaji, pluhur kakao dhe produkte 

kakao, pije me bazë çokollate, produkte 

furre, pica, qumështor, kek i festivalit 

kinez të hënës, shufra snack që përmbajnë 

një përzierje grurërash, arra dhe fruta të 

thata [ëmbëlsira], biskota, kroketa, 
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ëmbëlsira kineze dhe ëmbëlsira të stilit 

perëndimor, ravioli kineze, flokë 

bajamesh; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

produkte bujqësore të papërpunuara dhe 

të paproçesuara, akuakulture, hortikulture 

dhe pylltarie, grur dhe fara të 

papërpunuara dhe të paproçesuara, fruta 

dhe perime të freskëta, barishte të 

freskëta, bimë dhe lule natyrale, fidanë 

dhe fara për mbjellje, kafshë të gjalla, 

produkte ushqimore dhe pije për kafshët, 

malt; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me birrat, 

preparate për të bërë birrë, ujëra minerale 

dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, 

shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike 

për të bërë pije, lëngje perimesh dhe pije 

perimesh; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me pijet 

alkoolike (përveç birrës), preparate 

alkoolike për të bërë pije, ekstrakte 

alkoolike, esenca alkoolike; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me zëvendësuesit e duhanit dhe 

duhanin, cigare dhe puro, cigare 

elektronike dhe vaporizues oralë për 

duhanpirësit, artikuj për duhanpirësit, 

shkrepëse; të gjitha shërbimet e 

lartpërmendura të shitjes me pakicë dhe 

shumicë gjithashtu ofrohen online, 

përmes qendrave tregtare ose 

supermarketeve, duke mundësuar klientët 

që të shohin dhe blejnë me lehtësi këto 

mallra nga një faqe interneti e 

përgjithshme e mallrave dhe në pika 

shumice, një katalog të përgjithshëm 

mallrash me porosi me postë ose me anë 

të telekomunikacionit dhe në pikat e 

shitjes me pakicë; konsulencë, 

informacion dhe shërbime këshilluese në 

lidhje me shërbimet e sipërpërmendura.  

38  Telekomunikacione; shërbime 

telekomunikacioni, përkatësisht, 

shërbimet e transmetimit dhe pritjes së të 

dhënave përmes rrjeteve 

telekomunikuese; ofrim telekonference 

multimedia nëpërmjet ueb, 

videokonference dhe takime obline, të 

cilat lejojnë në mënyrë simultane dhe 

asinkrone shikimin, ndarjen, redaktimin 

dhe diskutimin e dokumenteve, të 

dhënave dhe imazheve nga pjesëmarrësit 

përmes navigimit në ueb; ofrim aksesi 

online klientëve në raportet online në 

lidhje me performancën, efektivitetin dhe 

statusin e aplikacioneve të bazuara në 

ueb, telekonferencat, videokonferencat 

dhe takimet; ofrim aksesi të sigurt në 

distancë përdoruesve përmes Internetit në 

rrjetet private kompjuterike; ofrim 

shërbimesh bashkëpunimi online që 

lejojnë përdoruesit të përdorin 

aplikacione, platforma, dokumente të 

përbashkëta, të dhëna, lista detyrash dhe 

forume diskutimesh; ofrim aksesi në 

bazën e të dhënave të kompjuterave në 

rrjetin global kompjuterik për kërkimin 

dhe gjetjen e informacionit, të dhënave, 

faqeve të internetit dhe burimeve të 

disponueshme në rrjetet kompjuterike; 

ofrim akses përdoruesit në një bazë të 

dhënash kompjuterike që përmban botime 

elektronike, tabela buletinesh, bazë të 

dhënash dhe informacione të arritshme 

përmes kompjuterit; përdorimi i dhomave 

të bisedave (shërbime dhomash për 

biseda); hyrje të shumëfishtë të 

përdoruesve në rrjetet globale të 

informacionit kompjuterik për 

transferimin dhe shpërndarjen e një game 

të gjerë informacioni; sigurimi i aksesit 

në një faqe në internet në një rrjet global 

kompjuterik me anë të të cilës palët e 

treta mund të ofrojnë mallra dhe 

shërbime, të vendosin dhe të përmbushin 

porositë, të lidhin kontrata dhe të lidhin 

biznese; ofrim aksesi në një faqe interneti 

interaktive në një rrjet global kompjuterik 

për palët e treta për të postuar 

informacione, për t'u përgjigjur kërkesave 

dhe për të vendosur dhe plotësuar 

porositë për produktet, shërbimet dhe 
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mundësitë e biznesit; shërbime të 

komunikimit elektronik për krijimin e 

bisedave virtuale përmes mesazheve me 

tekst; ofrim tabelash të buletinit 

elektronik për postimin dhe transmetimin 

e mesazheve ndërmjet dhe midis 

përdoruesve të kompjuterave në lidhje me 

produktet, shërbimet dhe drejtimet dhe 

mundësitë e biznesit; ofrim tabele buletini 

interaktiv online për postimin, 

promovimin, shitjen dhe rishitjen e 

artikujve përmes një rrjeti kompjuterik 

global; ofrim poste elektronike dhe 

shërbimesh elektronike të dërgimit të 

postës elektronike; komunikimi audio dhe 

video përmes kompjuterave dhe rrjeteve 

kompjuterike, dhe përmes një rrjeti global 

të komunikimeve; ofrim aksesi në 

kompjuter dhe dhënia me qira i kohës së 

aksesit në tabela buletinet dhe bazat e të 

dhënave interaktive online; ofrim aksesi 

në tabela buletini elektronike për postimin 

dhe transmetimin e mesazheve ndërmjet 

dhe midis përdoruesve të kompjuterave 

në lidhje me produktet, shërbimet dhe 

mundësitë e biznesit; ofrim aksesi në 

kalendar elektronik, libër adresash dhe 

bllok shënimesh elektronik, përmes 

rrjeteve kompjuterike lokale dhe globale; 

ofrim shërbimesh të lidhjes direkte midis 

përdoruesve të kompjuterave për 

shkëmbimin e të dhënave; ofrim i aksesit 

telekomunikues dhe lidhjeve në bazat e të 

dhënave kompjuterike dhe në internet; 

shërbime të transmetimit në internet; 

ofrimi i një baze të dhënash informacioni 

në lidhje me platformën e paraqitjes së 

ankesave të transmetimit të bazuar në 

ueb; ofrimi i aksesit telekomunikues dhe 

lidhjeve në bazën e të dhënave të 

kompjuterave dhe Internetit; shërbime të 

komunikimit elektronik; shërbime 

telekomunikuese interaktive; 

telekomunikimi i informacionit (faqet në 

internet), programeve dhe të dhënave 

kompjuterike; ofrimi i lidhjeve 

telekomunikuese në internet ose në bazat 

e të dhënave; ofrim aksesi të 

telekomunikimit në facilitetet dhe 

strukturat ueb në mbarë botën; 

komunikimi nga terminalet e kompjuterit; 

komunikimi nga rrjetet e fibrave optike; 

transmetimi i ndihmuar me kompjuter i 

mesazheve, informacionit, të dhënave, 

dokumenteve dhe imazheve; shërbime të 

komunikimit të të dhënave me mjete 

elektronike; shkëmbimi elektronik i zërit, 

të dhënave, audiove, videove, tekstit dhe 

grafikave të aksesueshme përmes 

kompjuterit dhe rrjeteve 

telekomunikuese; shërbime të mesazheve 

të çastit; shërbime të komunikimit të 

telefonisë celulare; mbledhja, transmetimi 

dhe shpërndarja e të dhënave me mjete 

elektronike; mbledhja, transmetimi dhe 

dërgimi i mesazheve postare, 

informacioneve fotografike fikse dhe/ose 

figurave të lëvizëshme, si personazhet, 

mesazhet, muzika dhe imazhet, 

telegramet, informacionet dhe të dhënat 

me mjete mekanike, elektronike, 

telefonike, teleks, kabllo, kompjuterike 

dhe satelitore; transmetimi, shpërndarja 

dhe pritja e imazheve audio, video, 

imazheve fikse dhe të lëvizëshme dhe të 

dhënave, qoftë në formë të kompresuar 

ose jo dhe qoftë në kohë reale ose të 

vonuar; shërbime të mesazheve 

elektronike, konferencave dhe 

transmetimit të porosive; shërbime video 

konferencash; komunikim me tabelë 

buletini elektronik që u mundëson 

përdoruesve të kryejnë një bisedë 

interaktive në kohë reale midis një 

terminali kompjuteri dhe një tabele 

buletini elektronik që përmban 

informacion për imazhe fikse ose të 

lëvizshme dhe informacion zanor siç janë 

karakteret; ofrim i tabelave të buletinave 

elektronike dhe të mesazheve për 

transmetimin e mesazheve; ofrim 

forumesh diskutimi online; shërbime 

komunikimi, përkatësisht, shërbimet e 

mesazheve digjitale me tekst dhe 
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numerikë; transmetim informacioni me 

komunikime të dhënash për të ndihmuar 

vendimmarrjen; transmetimi i 

informacionit përmes sistemeve të 

komunikimit me video; shërbime të 

konferencave në internet; ofrim aksesi 

dhe lehtësirash të konferencave video 

dhe/ose telefonike në distancë; shërbime 

konsulence në fushën e shërbimeve të 

sigurta të transmetimit të të dhënave dhe 

informacionit; ofrimi i lidhjeve të të 

dhënave elektronike; transmetim faksimil; 

dërgim mesazhesh; shërbime mesazhesh 

të shkruara ose audio (paging); dhënia me 

qira e modemeve; dhënia me qira e 

pajisjeve telekomunikuese; shërbime 

dërgimi, marrjeje dhe përcjelljeje të 

mesazheve elektronike; shërbime të 

transmetimit televiziv; shpërndarja dhe 

transmetimi i programeve radio dhe 

televizive; transmetim muzikor; 

transmetimi i muzikës, filmave, 

programeve interaktive, video, lojërave 

kompjuterike elektronike; transmetimi i 

informacionit në lidhje me blerjet online 

dhe shërbimet e përgjithshme të shitjes 

me pakicë; shërbime të transmetimit 

video me kërkesë; shërbime të agjencive 

të lajmeve; shërbime konsulence, 

informacioni dhe këshillimi në lidhje me 

shërbimet e sipërpërmendura.  

41  Edukim;ofrim 

trajnimi;argëtim;aktivitete sportive dhe 

kulturore;botimi i teksteve, librave dhe 

revistave (përveç teksteve 

publicitare);botimi i diagrameve, 

imazheve dhe fotografive;botimi i 

gazetave, revistave dhe 

periodikëve;shërbime arsimimi, trajnimi 

dhe instruksioni në lidhje me 

telekomunikacionin, kompjuterat, 

programet kompjuterike, teknologjinë 

cloud, hartimin e faqes së internetit, 

tregtinë elektronike, menaxhimin e 

biznesit, menaxhimin financiar dhe 

reklamimin;ofrimi i arsimit, rekreacionit, 

mësimit, shkollimit dhe trajnimit si 

interaktive dhe jo-interaktive;hartimi i 

kurseve, provimeve dhe kualifikimeve 

arsimore;argëtim i ofruar nëpërmjet 

medias elektronike dhe digjitale 

interaktive;shërbime të lojrave 

elektronike të ofruara me anë të 

Internetit;ofrimi i informacionit në lidhje 

me arsimin, trajnimin, argëtimin, 

rekreacionin, sportin, aktivitetet sociale 

dhe kulturore;ofrimi i botimeve 

elektronike online (jo të 

shkarkueshme);rregullimi, organizimi, 

pritja dhe zhvillimi i konkurimit të 

këngës;rregullimi, organizimi, pritja dhe 

zhvillimi i koncerteve;rregullimi, 

organizimi, pritja dhe zhvillimi i eventeve 

dhe garave për qëllime edukimi ose 

argëtimi;rregullimi, organizimi, pritja dhe 

zhvillimi i shfaqjeve të lojërave televizive 

dhe të kërkesave;shërbime agjencie të 

biletave argëtuese;informacion në lidhje 

me argëtimin ose arsimin, të ofruara 

online nga një bazë të dhënash 

kompjuterike ose nga në interneti;ofrimi i 

muzikës digjitale (jo të shkarkueshme) 

nga interneti;ofrimi i muzikës digjitale (jo 

të shkarkueshme) nga faqe interneti MP3 

(Audio 3 nga grupi i specialistëve 

Moving Picture Experts Group-1);ofrimi i 

lojërave video, lojrave kompjuterike, 

tingujve ose imazheve, ose filmave 

përmes telekomunikacionit ose rrjeteve 

kompjuterike;ofrimi i lojrave 

kompjuterike dhe konkurseve 

online;ofrimi i videove online, jo të 

shkarkueshme;ofrimi i botimeve 

elektronike on-line që shpërndahen nga 

Interneti ose nga një rrjet kompjuterik ose 

nga një bazë të dhënash 

kompjuterike;shërbime argëtuese dhe 

arsimore në lidhje me planifikimin, 

prodhimin dhe shpërndarjen e tingullit, 

imazheve, muzikës digjitale, filmave, 

materialeve audio të regjistruara ose 

direkt, materialeve vizuale ose 

audiovizive për transmetim në kabllo 

tokësore, kanale satelitore, internet, 
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sisteme pa tel ose sisteme link me tel 

(wire-link) dhe mjete të tjera 

komunikimi;shërbime argëtimi 

muzikore;dhënia me qira e regjistrimeve 

të zërit;përgatitja e programeve argëtuese, 

edukative, dokumentare dhe të lajmeve 

për transmetim;shërbime reporterësh të 

lajmeve;informacione në lidhje me evente 

sportive apo kulturore, çështjet aktuale 

dhe lajmet të ofruara nga transmetimi 

televiziv satelitor, interneti ose me mjete 

të tjera elektronike;prodhime televizive, 

radio dhe filma;përgatitja dhe prodhimi i 

programeve televizive;ofrimi i 

informacionit, të dhënave, grafikëve, 

tingullit, muzikës, videove, animacionit 

dhe tekstit për qëllime argëtimi;shërbime 

lojërash;ofrim klubi rekreacioni, objekte 

sportive dhe gjimnazore;performancë 

grupi;shërbime për klube argëtimi, 

diskoteka, shfaqje mode dhe klubet e 

natës;shërbime klubi në lidhje me 

argëtimin, arsimin dhe shërbimet 

kulturore;organizimi, kryerja dhe ofrimi i 

konferencave, konventave, kongreseve, 

seminareve dhe uorkshopeve për 

trajnime;organizimi, kryerja dhe ofrimi i 

konferencave, konventave, kongreseve, 

seminareve dhe uorkshopeve për trajnime 

në lidhje me telekomunikacionet, 

kompjuterat, programet kompjuterike, 

teknologjinë cloud, hartimin e faqeve ueb, 

tregtinë elektronike, menaxhimin e 

biznesit, menaxhimin financiar dhe 

reklamimin;organizimi dhe realizimi i 

ekspozitave, shfaqje mode, shfaqje 

arsimore dhe shfaqje kulturore dhe 

performanca;shërbime për ekspozita arti 

dhe galeri;shërbime galerie arti në lidhje 

me dhënien me lizing të arteve të 

bukura;shërbime trajnimi në lidhje me 

shëndetin dhe sigurinë në punë, dhe 

ruajtjen e mjedisit;ofrimi kursesh për 

purot dhe testimin e verës;ofrimi i 

informacionit për arsimin në lidhje me 

materialet kërkimore dhe agjencinë e 

tyre;rregullimi, organizimi, planifikimi 

dhe menaxhimi i seminareve;trajnimi i 

kafshëve;drejtimi në prodhimin e 

programeve të transmetimit;shërbime 

mësimore që lidhen me funksionimin e 

makinave dhe pajisjeve, përfshirë pajisjet 

audiovizuale të përdorura për prodhimin e 

programeve të transmetimit;ofrimi i 

studiove audio dhe vizuale;ofrimi i 

objekteve sportive;ofrimi i objekteve për 

filma, shfaqje televizive, shfaqje, muzikë 

ose trajnim edukativ;agjenci për 

prenotime argëtimi;qira dhe lizing të 

filmave (kine-filma);qira dhe lizing të 

instrumenteve muzikore;qira dhe lizing të 

programeve televizive;qira dhe lizing të 

skenave televizive;biblioteka me 

huadhënie;shërbime të bibliotekave 

arkivore;shërbime për titrat;shërbime 

interpretimi të gjuhës me shenja;dhënia 

me qira e kasetave të para-

regjistruara;qira dhe lizing i makinave të 

lojërave;huadhënie e pajisjeve të 

lojërave;huadhënie e 

pikturave;fotografi;përkthim;interpretimi 

i gjuhës;programe arsimore dhe trajnimi 

në fushën e menaxhimit të 

riskut;programe arsimore dhe trajnimi në 

lidhje me çertifikimin;ofrimi i 

lajmeve;shërbime 

llotarie;tutorim;shërbime konsulence, 

informacioni dhe këshillimi në lidhje me 

shërbimet e sipërpërmendura.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike 

dhe hulumtime dhe projekte që lidhen me 

to, analizë industriale dhe shërbime 

kërkimore;projektimi dhe zhvillimi i 

pajisjeve dhe softuerëve 

kompjuterikë;kërkim dhe zhvillim në 

lidhje me gjysëm-përçuesit, qarqet e 

integruara të gjysëm-përçuesve, cipet e 

memorjes së gjysëm-përçuesve, 

kontrolluesit e memorjes së gjysëm-

përçuesve, çipet e procesorëve të gjysëm-

përçuesve, procesorët e gjysëm-

përçuesve, mikrokontrolluesit, njesitë e 

mikrokontrolluesve, mikrokontrolluesit 

me fuqi të ulët, çipe qarku, çipe 
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kompjuterikë, CPU (njësi qendrore 

përpunimi), çipe kompjuterikë RISC-V 

dhe njësitë qendrore përpunimi, çipe 

kompjuterikë dhe njësitë qendrore 

përpunimi me arkitekturë të vendosur 

udhëzuese;softuer si një shërbim 

(SaaS);shërbime kompjuterike në lidhje 

me transmetimin e informacionit, të 

dhënave, dokumenteve, dhe imazheve 

nëpërmjet internetit;shërbime aplikacioni 

për ofrim shërbimesh (ASP), përkatësisht, 

hostimi i aplikacioneve softuer 

kompjuterik të të tjerëve;shërbime 

aplikacioni për ofrim shërbimesh (ASP) 

që ofrojnë softuer në fushën e 

konferencave të bazuara në internet, 

audio konferencave, mesazheve 

elektronike, bashkëpunimit me 

dokumente, video konferencave dhe 

përpunimit të zërit dhe të thirrjeve;ofrim 

softueri jo të shkarkueshëm online për 

lehtësimin e ndërveprimit të 

aplikacioneve softuer të 

shumëfishta;shërbime për suport teknik 

në lidhje me softuerin kompjuterik dhe 

aplikacione të ofruara online, me email 

dhe me telefon;shërbime kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i një komuniteti 

online për përdoruesit e regjistruar për të 

marrë pjesë në diskutime, për të marrë 

komente nga kolegët e tyre, për të 

formuar komunitete virtuale, për t'u 

angazhuar në rrjetet sociale dhe për të 

shkëmbyer dokumente;këshillime për 

teknologjinë kompjuterike e ofruar te 

përdoruesit e internetit përmes një linje 

telefonike mbështetëse;shërbim 

kompjuterik në lidhje me krijimin e 

indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve në rrjetet kompjuterike;ofrimi i 

motorëve të kërkimit në 

internet;dizenjimi i kompjuterave, 

kompjuterave notebook, kompjuterave 

laptop, kompjuterave portativë dhe 

kompjuterave të dorës;dizenjimi i 

asistentëve digjital personal dhe i 

lexuesve personal të medias;dizenjimi i 

telefonave celularë dhe telefonave 

smart;dizenjimi i kamerave 

digjitale;shërbime 

kompjuterike;programim 

kompjuterik;shërbime kompjuterike 

integrimi;shërbime të analizës 

kompjuterike;programim kompjuterik në 

lidhje me mbrojtjen kundër 

virusit;shërbime softueri të sistemit 

kompjuterik;dizenjimi i softuerëve 

kompjuterikë;dizenjimi i sistemit 

kompjuterik;dizenjimi dhe zhvillimi i 

faqeve të internetit;hostimi i faqeve të 

internetit për të tjerë;hostimi i softuerëve 

kompjuterikë aplikacioni për kërkimin 

dhe marrjen e informacionit nga databazat 

dhe rrjetet kompjuterike;ofrimi i 

informacionit teknik me kërkesë specifike 

të përdoruesve nëpërmjet telefonit ose 

rrjetit global kompjuterik;shërbime 

konsulence në lidhje me softuerët 

kompjuterikë;shërbime kompjuterike që 

lidhen me kërkimin e personalizuar të 

databazave kompjuterike dhe faqeve të 

internetit;kodimi dhe dekodimi i sinjalit 

kompjuterik dhe elektronik;konvertimi i 

të dhënave fizike dhe dokumenteve në 

formatin e mediave elektronike;shërbime 

testimi dhe vlerësimi;shërbime 

arkitekturore dhe projektimi;dizenjimi i 

brendshme i ndërtesave, zyrave dhe 

apartamenteve;shërbime informative për 

kompjuter;shërbime për rrjetin 

kompjuterik, përkatësisht, ofrimi i 

informacionit teknik në lidhje me 

kompjuterat dhe rrjetet në fushën e 

biznesit dhe tregtisë elektronike;ofrimi i 

programeve të menaxhimit të riskut për 

sigurinë kompjuterike;shërbime për 

informacionin e sigurisë kompjuterike, 

njohurive dhe testimeve;shërbime për 

sigurimin e cilësisë;shërbime 

kompjuterike që lidhen me çertifikimin e 

transaksioneve të biznesit dhe përgatitjen 

e raporteve për to;kontroll në aksesin e 

kompjuterave (shërbime sigurie), rrjeteve 

elektronike dhe databazave;shërbime 
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sigurie për sigurimin e transmetimit të të 

dhënave dhe transaksioneve nëpërmjet 

rrjeteve kompjuterike;konsulencë në 

fushën e sigurisë së të 

dhënave;konsulencë teknologjike në 

lidhje me sigurinë e 

telekomunikacionit;shërbime të sigurisë 

kompjuterike të rrjetit të 

komunikimit;ofrim informacioni në 

fushat e internetit, e rrjetit botëror të 

internetit dhe të sigurisë kompjuterike të 

rrjetit të komunikimit dhe të transmetimit 

të sigurt të të dhënave dhe 

informacionit;shërbime konsulence në 

fushat e internetit, e rrjetit botëror të 

internetit dhe sigurisë kompjuterike të 

rrjetit të komunikimit, shërbime të 

sigurisë së informacionit;shërbime 

autentifikimi për sigurinë 

kompjuterike;vërtetimi online i 

nënshkrimeve elektronike;kopjimi 

rezervë i të dhënave në një vend 

tjetër;ofrim informacioni mbi 

teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqeje 

interneti;shërbime kartografie;teknologjia 

cloud;shërbime për hostimin cloud;ofrimi 

i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo 

të shkarkueshëm të bazuar në cloud dhe të 

softuerit për teknologjinë cloud;ruajtja 

elektronike e të dhënave;ofrimi i 

sistemeve kompjuterike virtuale dhe 

mjediseve kompjuterike virtuale 

nëpërmjet teknologjisë cloud;qiradhënie e 

softuerëve argëtuesë;ofrimi I softuerëve 

kompjuterik dhe aplikacioneve 

kompjuterike për shpërndarjen e 

materialeve audio, materialeve video, 

videove, muzikës dhe imazheve online që 

nuk mund të shkarkohen;sigurimi i një 

softueri të pa shkarkueshëm online për 

regjistrimin dhe monitorimin e shëndetit 

të përdoruesve;sigurimi i një softueri të 

pa shkarkueshëm online për sigurimin e 

informacionit në fushën e shëndetit dhe 

mirëqënies;sigurimi i një softueri të pa 

shkarkueshëm online për lidhjen e 

përdoruesve me profesionistë të kujdesit 

shëndetësor;shërbime konsulence, 

informacioni dhe këshillimi në lidhje me 

shërbimet e sipërpërmendura.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime 

veterinare; kujdesi higjienik dhe i 

bukurisë për njerëzit ose kafshët; 

shërbime bujqësore, kopshtarie dhe 

pyjore; shërbime të terapisë fizike; 

sherbime sallone bukurie; kujdesi i 

lëkurës dhe trajtimi i bukurisë; shërbime 

masazhi; banja publike për qëllime 

higjienike; shërbime të parukierëve, 

shërbime të salloneve të bukurisë; 

zgjedhja e kozmetikës në emër të 

individëve; sigurimi i informacionit dhe 

shërbimeve këshilluese dhe konsulence 

që lidhen me përdorimin e kujdesit për 

lëkurën, trajtimin e bukurisë, produktet 

kozmetike, shërbimet farmaceutike dhe 

mjekësore përmes Internetit, nga pajisjet 

telekomunikuese ose mjete të tjera 

elektronike; sigurimi i pajisjeve të saunës; 

sigurimi i ambienteve për solar dhe 

ambjenteve të jashtme për të marrë rreze 

dielli; shërbime fitnes të trupit; shërbime 

të heqjes së dhjamit; shërbime për uljen 

në peshë; shërbime për trajtimin e 

flokëve; shërbime të kujdesit shëndetësor; 

shërbime make-up; dyll depilimi; 

shërbime ortodontike; shërbime 

mjekësore të ofruara në internet përmes 

softuerëve të shkarkueshëm ose 

aplikacioni softuerësh ose softuerëve të 

pa shkarkueshëm; shërbime të këshillimit 

mjekësor të ofruara në internet përmes 

softuerëve të shkarkueshme ose 

aplikacioni softuerësh ose softuerëve të 

pa shkarkueshëm; ndihmë mjekësore; 

këshillim shëndetësor; shërbime 

telemjekësie; shërbime informacioni dhe 

këshillimi në lidhje me menaxhimin 

personal të kushteve mjekësore; shërbime 

të vlerësimit mjekësor; monitorimi i 

progresit shëndetësor të pacientëve; 

shërbime konsulence, informacioni dhe 

këshillimi në lidhje me shërbimet e 
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lartpërmendura; të gjitha të përfshira në 

klasën 44.  

45  Shërbime ligjore;shërbime të sigurisë 

për mbrojtjen fizike të pasurisë së 

prekshme dhe individëve;shërbime 

personale dhe sociale të bëra nga të tjerët 

për të përmbushur nevojat e individëve, 

përkatësisht, shërbimet e blerësve 

personalë, shërbimet e kujdesit personal 

jo-mjekësor për të tjerët në natyrën e 

planifikimit, organizimit, koordinimit, 

rregullimit dhe ndihmës së individëve për 

të kryer detyra të përditshme, shërbime të 

kujtesës personale , shërbime personale të 

truprojës, shoqërim shoqëror;shërbime të 

rrjeteve sociale në internet;shërbimet e 

regjistrimit të emrit të domain-

it;konsulencë për pronë 

intelektuale;licencimin e pronësisë 

intelektuale;konsulencë në lidhje me 

licencimin e pronës 

intelektuale;shfrytëzimi dhe licencimi i të 

drejtave të pronësisë industriale dhe 

intelektuale;shfrytëzimi dhe licencimi i të 

drejtave të pronësisë intelektuale që kanë 

të bëjnë me gjysmë përçuesit, qarqet e 

integruara gjysëmpërçuese, çipat e 

kujtesës gjysmë përcjellës, kontrolluesit e 

kujtesës gjysmë përcjellës, qarqet e 

integruara të kujtesës gjysmë përcjellës, 

qarqet e procesorëve gjysmë përcjellës, 

procesorët gjysmë përcjellës, 

mikrokontrolluesit , njësi 

mikrokontrolluesi, mikrokontrollues me 

fuqi të ulët, çipe qarku, çipe kompjuteri, 

CPU (njësi qendrore përpunimi), çipe 

kompjuterike RISC-V dhe njësi qendrore 

përpunimi, çipe kompjuterike dhe njësi 

qendrore përpunimi me arkitekturë të 

caktuar udhëzimesh;licencimi i çipeve 

kompjuterike dhe platformave të njësive 

qendrore të përpunimit;licencimi i 

përdorimit të softuerëve kompjuterikë dhe 

programeve kompjuterike;licencimi i të 

dhënave digjitale, imazheve të 

palëvizshme, imazheve lëvizëse, audios 

dhe tekstit;krijimi, përpilimi dhe 

mirëmbajtja e një regjistri të emrave të 

domain-eve;hulumtim ligjor;shërbime të 

përgatitjes së dokumentave 

ligjore;administrimi ligjor i 

licencave;shërbime gjyqësore;shërbime 

alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve;shërbime të 

arbitrazhit;shërbime roje dhe 

sigurie;shërbime të sigurisë 

personale;sigurimi i shërbimeve të 

mbrojtjes (sigurisë) përmes stacioneve 

qendrore elektrike për dhunuesit e 

objekteve, hajdutët dhe sistemet e 

mbrojtjes nga zjarri;shërbime të 

monitorimit të alarmit për dhunuesit e 

objekteve dhe hajdutët, pajisje për 

zbulimin e zjarrit dhe përmbytjes dhe 

shërbime të monitorimit të 

alarmit;shërbime për punët 

shtëpiake;inspektimi i bagazheve për 

qëllime të sigurisë;shërbime hetimi të 

prejardhjes personale;shërbime të sigurisë 

për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve;shërbime funerali;qira dhënie 

e veshjeve;shërbime të punës 

sociale;shërbime takimesh;lëshimi i 

pëllumbave dove për raste të 

veçanta;sherbime balsamimi;konsulencë, 

informacion dhe shërbime këshilluese në 

lidhje me shërbimet e sipërpërmendura.  
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Vistra (Cayman) Limited, P.O. Box 

31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 

802 West Bay Road, Grand Cayman, 

KY1 - 1205 Cayman Islands           , KY 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, 

Nr.21/1, Tirane 

(511) 9  Aparate dhe instrumente 

shkencore, kërkimore, navigimi, 

survejimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matëse, 

sinjalizimi, kontrolli, testimi, inspektimi, 

shpëtimi dhe mësimdhënieje; aparate dhe 

instrumente për transportimin, devijimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate 

dhe instrumente për regjistrimin, 

transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të 

dhënave; media e regjistruar dhe e 

shkarkueshme, media bosh digjitale ose e 

regjistruar në mënyre analoge dhe ruajtje; 

bartës të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; mekanizma për aparate që 

punojnë me monedha; kasa, makina 

llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë për 

përpunimin e të dhënave; pajisje 

periferike kompjuterike; kostume për 

zhytje, maska për zhytësit, tapa veshi për 

zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe 

notarë, doreza për zhytës, aparate për 

frymëmarrjen për not nënujor; programe 

kompjuterike; softuer kompjuterik në 

formën e një aplikacioni për pajisje 

celularë dhe kompjutera; aplikacione 

softuerësh për përdorim me pajisje 

celularë; softuer për përpunimin e 

pagesave elektronike tek dhe nga të tjerët; 

softuer autentikimi; softuer kompjuterik i 

marrë në internet; publikime elektronike 

online (të shkarkueshme nga interneti ose 

nga një rrjet kompjuterik ose nga bazë 

kompjuterike); softuer për mesazhe të 

çastit; softuer për ndarjen e dosjeve; 

softuer komunikimi për shkëmbimin 

elektronik të të dhënave, audios, videos, 

imazheve dhe grafikëve përmes rrjeteve 

kompjuterike, celularë, pa tela dhe 

telekomunikacioni; softuer kompjuterik 

për përpunimin e imazheve, grafikëve, 

audios, videos dhe tekstit; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për të 

lehtësuar transmetimin elektronik të 

informacionit, të dhënave, dokumenteve, 

zërit dhe imazheve përmes internetit; 

aplikacione kompjuterike për 

transmetimin e materialeve audio, 

materialeve video, videove, muzikës dhe 

imazheve; pajisje digjitale për 

transmetimin e mediave; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm i cili lejon 

përdoruesit të marrin pjesë në takime dhe 

klasa të bazuara në ueb, me akses në të 

dhëna, dokumente, imazhe dhe 

aplikacione softuerësh përmes një 

navigatori ueb; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për të aksesuar, parë dhe 

kontrolluar kompjuterë në distancë dhe 

rrjete kompjuterike; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm cloud; softuer i 

shkarkueshëm me bazë teknologjinë 

cloud; softuer kompjuterik; softuer 

kompjuterik (përfshirë softuer të 

shkarkueshëm nga interneti); muzikë 

digjitale (e shkarkueshme nga interneti); 

lojëra, fotografi, filma dhe muzikë të 

shkarkueshme; programe dhe softuere për 

kompjuterë, elektronikë dhe për video 

lojëra (përfshirë softuer të shkarkueshëm 

nga interneti); publikime elektronike të 

shkarkueshme në natyrën e revistave, 

artikujve, broshurave, fletëpalosjeve, 

fishave teknike, materialeve informative, 

materialeve mësimore në fushën e 

biznesit, tregtisë elektronike, teknologjisë 

informartike, teknologjisë cloud, 

telekomunikacioneve, Internetit, trajnimit 

për biznes dhe tregti elektronike, biznesit, 

shitjes, marketingut dhe menaxhimit 

financiar; gjysëm-përçues; qarqe të 

integruara për gjysëm-përçuesit; çipe 

memorje për gjysëm-përçuesit; 

kontrollues memorje për gjysëm-
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përçuesit; qarqe të integruara memorjeje 

për gjysëm-përçuesit; çipe procesorësh 

për gjysëm-përçuesit; procesorë për 

gjysëm-përçuesit; mikrokontrollues; njësi 

mikrokontrolluesi; mikrokontrollues me 

fuqi të ulët; çipe qarku; çipe 

kompjuterikë; CPU (njësi qendrore 

përpunimi); çipe kompjuterikë RISC-V 

dhe njësi qendrore përpunimi; çipe 

kompjuterikë dhe njësi qendrore 

përpunimi me arkitekturë të vendosur 

udhëzuese; periferikë kompjuterik; 

kompjutera notebook; kompjutera laptop; 

kompjutera portativë; kompjuterë dore; 

kompjutera tablet; asistentë personal 

digjital; lexues personal mediash; telefona 

celularë; telefona smart; kamera digjitale; 

bateri, karikues baterie; vende punë për 

kompjuter; servera kompjuterash; pajisje 

rrjeti për kompjutera dhe 

telekomunikime; adaptorë të rrjetit 

kompjuterik, çelsa, ruter dhe shpërndarës; 

modem me dhe pa tela dhe karta dhe 

pajisje komunikimi; mbajtës për laptop, 

çanta për kompjutera; aparate zjarrfikës; 

kompjuter dhe firmuare (firmware); 

sistem navigimi për automjete; kompakt 

disqe; aparate telekomunikacioni; tapete 

për maus; aparate telefoni celular; 

aksesorë të telefonave celularë; sisteme 

alarmi; kamera sigurie; njësi transmetimi 

të radios dhe televizionit për celularë; 

pajisje transmetimi televiziv; kamera; 

kamera video; kufje; kufje kaskë; 

altoparlant; aparate dhe pajisje të Sistemit 

Global të Pozicionimit (GPS); ekrane me 

kristale të lëngta për telekomunikacione 

dhe pajisje elektronike; dekodues digjital; 

telekomandë; programe për ruajtjen e të 

dhënave; syze dhe syze dielli; tabela 

elektronike; karta të koduara ose 

magnetike banke, kredie, debie, pagesash, 

karikimi, telefoni dhe identifikimi; 

bankomate, shpërndarës kartëmonedhash; 

aplikacione softuerësh kompjuterikë, të 

shkarkueshme; lexues elektronikë librash; 

fishekë për toner, të pa mbushur, për 

printera dhe fotokopjues; monitorues 

foshnjesh; monitorues video për foshnje; 

kapak lentesh; karta çelës të koduara; 

syze 3D; karta memorje për makinat e 

lojërave video; softuer i shkarkueshëm 

për regjistrimin dhe monitorimin e 

shëndetit të përdoruesve; softuer 

aplikacion i shkarkueshëm për pajisjet 

celulare dhe pa tel për regjistrimin dhe 

monitorimin e shëndetit të përdoruesve; 

softuer aplikacioni i shkarkueshëm për 

pajisjet celulare dhe pa tel për sigurimin e 

informacionit në fushën e shëndetit dhe 

mirëqënies; softuer i shkarkueshëm për 

sigurimin e informacionit në fushat e 

shëndetit dhe mirëqënies; softuer i 

shkarkueshëm për lidhjen e përdoruesve 

me profesionistë të kujdesit shëndetësor; 

softuer aplikacion i shkarkueshëm për 

pajisje celulare dhe pa tel për lidhjen e 

përdoruesve me profesionistë të kujdesit 

shëndetësor.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione zyre; 

shpërndarja e informacionit të biznesit për 

mallrat dhe shërbimet e të tjerëve përmes 

rrjeteve kompjuterike lokale dhe globale; 

shërbime të këshillimit të biznesit në 

lidhje me ofrimimin e një faqe në internet 

në një rrjet global kompjuterik me anë të 

të cilit palët e treta mund të ofrojnë dhe të 

marrin mallra dhe shërbime, të vendosin, 

të përcaktojnë statusin e dhe të plotësojnë 

kërkesat dhe porositë tregtare, të lidhin 

kontrata dhe të bëjnë biznes; ofrimi i 

shërbimeve të porositjes kompjuterike 

online; shërbime të këshillimit të biznesit 

në lidhje me funksionimin e një tregu 

elektronik për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe/ose shërbimeve në një rrjet 

global kompjuterik; asistencë biznesi në 

lidhje me lehtësimin e transaksioneve të 

biznesit përmes rrjeteve kompjuterike 

lokale dhe globale; ofrimi i shitjeve, 

biznesit, reklamimit dhe informacionit 

promovues përmes një rrjeti kompjuterik 

global dhe përmes Internetit; shërbime të 
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administrimit të biznesit për përpunimin e 

shitjeve të bëra në Internet; shërbime të 

tregtimit online në lidhje me ankandin 

elektronik dhe ofrimin e vlerësimit të 

biznesit online që lidhet me të; shërbime 

të administrimit të biznesit në lidhje me 

tregtinë elektronike; organizimi, 

funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë dhe nxitjes; prodhimi i 

reklamave televizive dhe radiofonike; 

kontabilitet; shitje në ankand; panaire 

tregtare; sondazh opinionesh; përpunimi i 

të dhënave; ofrim informacioni biznesi; 

shërbime agjencie reklamash; menaxhimi 

i bazës së të dhënave; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; shërbime të këshillimit të 

biznesit; shërbime të menaxhimit të 

projektit të biznesit; shërbime të kërkimit 

të tregut; shërbime ndërkombëtare të 

agjencisë së importit dhe eksportit; dhënie 

me qira e hapësirës reklamuese në median 

e komunikimit; ofrimi i një direktorie të 

faqeve në internet të palëve të treta për të 

lehtësuar transaksionet e biznesit; 

administrimi tregtar i licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

përpunimi i të dhënave kompjuterike; 

shërbime shitjeje, biznesi dhe 

informacioni promovues; recepsion 

telefonik (për të tjerët); menaxhimi i 

personelit; prezantimi i mallrave në 

mediat e komunikimit për qëllime të 

shitjes me pakicë; blerja dhe shitja e 

shërbimeve të agjencive; zgjedhja e 

mallrave dhe prokurimi i mallrave për 

individë dhe biznese; shërbime porositëse 

(për të tjerët); shërbime sekretarie; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

tregtare ose reklamimi; shërbime për 

asistencë në biznes lidhur me përpilimin 

dhe marrjen me qira të listave të adresave; 

hetim biznesi; shërbime rekomandimi 

biznesi dhe punësim personeli; agjenci 

zhdoganimi të import-eksportit (shërbime 

agjencie import-eksporti); agjenci për 

pajtime në gazeta; dhënie me qira e 

pajisjeve të zyrës; menaxhim i 

marrëdhënieve me konsumatorët; 

menaxhim biznesi dhe shërbime 

administrimi në lidhje me programet e 

sponsorizimit; shërbime kontabiliteti; 

shërbime bamirësie, përkatësisht, 

organizimi dhe ndjekja e programeve 

vullnetare dhe projekteve të shërbimit në 

komunitet; dhënia me qira e stendave të 

shitjes; ofrim informacioni për kontakte 

tregtare dhe biznesi; optimizimi i motorit 

të kërkimit; optimizimi i trafikut të faqeve 

në internet; shërbime të ndërmjetësimit 

tregtar; menaxhim biznesi për ofruesit e 

shërbimeve të pavarura; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; përditësimi dhe mirëmbajtja 

e të dhënave në bazat e të dhënave 

kompjuterike; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

kimikate për përdorim në industri, 

shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, rrëshira artificiale 

të papërpunuara, plastikë të papërpunuar, 

pleh, pleh organik, fertilizues; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me bojra, llustrues, llaqe, 

konservues kundër ndryshkut dhe kundër 

përkeqësimit të drurit, ngjyrues, ngjyra, 

bojra për printime, shënim dhe gdhëndje, 

rrëshira natyrale të papërpunuara, metale 

fletë dhe pluhur për përdorim në pikturë, 

dekor, shtypje dhe art; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje 

me kozmetikë jo mjekësorë dhe preparate 

tualeti, pastë dhëmbësh jo mjekësore, 

parfumeri, vajra esencialë, preparate 

aromatizuese për dhoma, preparate 

zbardhues dhe substanca të tjera për 

përdorim lavanderie, pastrimi, lustrimi, 

kruajtjeje dhe gërryese; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me preparate farmaceutike, 

mjekësore dhe veterinare, preparate 

sanitare për qëllime mjekësore, ushqim 

dietik dhe substanca të përshtatura për 

përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

37 

për bebe, shtesa dietike për njerëzit dhe 

kafshët, allçi, materiale për fashosje, 

komplete të ndihmës së parë, material për 

mbushje e dhëmbëve, dyll dhëmbësh, 

dezinfektues, përgatitje për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicideve, herbicideve; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me metalet e 

zakonshme dhe lidhjet e tyre, mineralet, 

materialet metalike për ndërtim dhe 

konstruksion, ndërtesa të transportueshme 

prej metali, kabllo jo elektrike dhe tela 

prej metalesh të zakonshme, sende të 

vogla metalike, kontejnerë metalikë për 

ruajtje ose transport, kasaforta; shërbime 

të shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me makinat metalprerëse, 

instrumente që funksionojnë me energji 

elektrike, motorë dhe motorë elektrikë 

(përveç automjeteve tokësore), përbërës 

bashkimi dhe transmisioni për makina 

(përveç automjeteve tokësore); shërbime 

të shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me pajisje bujqësore (përveç 

mjeteve të përdorura me dorë), inkubatorë 

për vezë, makina shitëse automatike, 

aparate elektrike për kuzhinë, makina 

fshirjeje, pastrimi, larjeje dhe larjeje 

rrobash; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me mjetet 

dhe pajisjet e dorës (me dorë), takëme, 

krahë (përveç armëve të zjarrit), makina 

rroje, makina rroje elektrike; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me aparate dhe instrumente 

shkencore, detare, survejimi, fotografike, 

kinematografike, optike, peshimi, matjeje, 

sinjalizimi, kontrolli (mbikëqyrje), për 

shpëtimin e jetës dhe mësimdhënien, 

aparate dhe instrumente për 

transportimin, devijimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

energjisë elektrike; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

aparatet për regjistrimin, transmetimin 

ose riprodhimin e tingujve ose imazheve, 

transportuesit magnetikë të të dhënave, 

disqet e regjistrimit, mekanizmat për 

aparatet me monedhë, kasat e parave, 

makinat llogaritëse; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje 

me pajisjet dhe kompjuterët për 

përpunimin e të dhënave, softuere 

kompjuterike, aplikacionet e softuerëve 

kompjuterike për pajisjet celularë dhe 

kompjuterët, aplikacionet e softuerëve 

kompjuterike për përdorim me pajisjet 

celulare, softuer për përpunimin e 

pagesave elektronike, softuer 

autentifikimi, botimet elektronike (të 

shkarkueshme); shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

softuerët e mesazheve të çastit, softuerët e 

shkëmbimit të skedarëve, softuerët për 

shkëmbimin dhe ndërrimin elektronik të 

të dhënave, audiove, videove, imazheve 

dhe grafikëve përmes rrjeteve 

kompjuterike, celularit, pa tel dhe 

telekomunikuese, softuere kompjuterike 

për përpunimin e imazheve, grafikëve, 

audiove, videove dhe teksteve; shërbime 

të shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me softuer kompjuterik që mund 

të shkarkohet, i cili i lejon përdoruesit të 

marrin pjesë në takime dhe klasa të 

bazuara në internet, softuer kompjuterik 

për të aksesuar, parë dhe kontrolluar 

kompjuterë në distancë dhe rrjete 

kompjuterike, softuer kompjuterik cloud, 

periferikë kompjuterik; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me gjysëm-përçuesit, qarqet e 

integruara gjysëm-përçuese, çipe 

memorje gjysëm-përçuese, kontrollues 

memorje gjysëm-përçues, qarqet e 

integruara të memorjes gjysëm-përçues, 

qarqet e procesorëve gjysëm-përçues, 

procesorë gjysëm-përçues, 

mikrokontrollues, njësi 

mikrokontrolluese, mikrokontrollues me 

fuqi të ulët, çipe qarku, çipe kompjuteri; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me CPU 

(njësi qendrore përpunimi), çipe 
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kompjuterike RISC-V dhe njësi qendrore 

të përpunimit, çipe kompjuterike dhe 

njësi qendrore të përpunimit me 

arkitekturë të caktuar udhëzuese; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me asistentët 

digjitalë personalë, lexuesit personalë të 

mediave, telefonat celularë, telefonat 

smart, kamerat digjitale, bateritë, 

karikuesit e baterive, serverët e 

kompjuterave, pajisjet e rrjetit 

kompjuterik dhe të telekomunikacioneve, 

adaptorët e rrjetit kompjuterik, çelsat, 

ruterat dhe shpërndarësit, modeme me tel 

dhe pa tel dhe karta komunikimi dhe 

pajisje, mbajtëse laptopi; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me çantat e kompjuterit, aparatet 

e fikjes së zjarrit, kompakt disqet, 

muzikën digjitale (të shkarkueshme), 

aparatet e telekomunikacionit, tapetet për 

maus, aksesorët e telefonit celular, lojërat 

të shkarkueshme, fotografitë, filmat dhe 

muzika, sistemet e alarmit, kamerat e 

sigurisë; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me njësitë 

e transmetimit të radios dhe televizionit 

për celularë, pajisjet e transmetimit 

televiziv, aparatet dhe pajisjet e Sistemit 

të Pozicionimit Global (GPS), programet 

e ruajtjes së të dhënave, syze dhe syze 

dielli, tabela elektronike; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me kartat e bankave të koduara 

dhe magnetike për kredi, debi, pagesa dhe 

identifikim, bankomatet automatike, 

distributorët e parave, lexuesit elektronikë 

të librave, fishekët toner të pa mbushur 

për printera dhe fotokopjues, monitorë 

për bebe, kapak lentesh, karta çelës të 

koduara, syze 3D, karta memorje për 

makinat e lojërave video, magnete, veshje 

mbrojtëse, kaska mbrojtëse, doreza 

mbrojtëse, këpucë mbrojtëse; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me aparatet dhe instrumentet 

kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe 

veterinare, gjymtyrët artificiale, sytë dhe 

dhëmbët, artikujt ortopedikë, materiale 

për qepje, pajisjet terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për aftësi të 

kufizuara, aparate masazhi, aparate, 

pajisje dhe artikujt për të ushqyer foshnjet 

me qumësht gjiri, aparate, pajisje dhe 

artikuj e veprimtarisë seksuale; shërbime 

të shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me aparate terapeutike me ajër 

të nxehtë, batanije elektrike për qëllime 

mjekësore, aparate testimi për qëllime 

mjekësore, aparate për testimin e gjakut, 

aparate dëgjimi për të shurdhët, mbrojtës 

dëgjimi, aparate diagnostikimi për 

qëllime mjekësore, gjymtyrët artificiale, 

sytë dhe dhëmbët, fasha mbështetëse, 

shishe për bebe, thithka për përdorim me 

shishet për ushqim të bebeve, spatul për 

gjuhën; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me aparate 

dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, 

prodhim avulli, gatim, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me 

automjetet, aparate për lëvizje nga toka, 

ajri ose uji, biçikletat, pjesët dhe 

aksesorët e automjeteve, pjesët dhe 

aksesorët e biçikletave, sediljet e sigurisë 

së automjeteve për fëmijë, parzmore të 

sigurisë për vendet e automjeteve, gomat, 

gomat e riparuara, mbulesa gomash; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me armët e 

zjarrit, municionet dhe predhat, 

eksplozivët, fishekzjarret; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me metalet e çmuara dhe lidhjet 

e tyre, bizhuteri, gurë të çmuar dhe 

gjysëm të çmuar, instrumente horologjike 

dhe kronometrike; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

instrumentet muzikore, stendat muzikore 

dhe stendat për instrumentet muzikore, 

shkopat e dirigjentit; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje 
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me letrën dhe karton, materialin e 

shtypur, materialin për lidhjen e librave, 

fotografitë, kancelari dhe artikujë zyre 

(përveç mobiljeve), ngjitëse kancelarie 

ose për qëllime shtëpiake, materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë, furça 

për pikturë; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

materialet edukative dhe mësimore, fletë 

plastike, filma dhe çanta për mbështjellje 

dhe paketim, lloj printeri, blloqe për 

printim, kartat në formën e kartave të 

debitit, kartave të kreditit, kartave për 

pagesa, kartave telefonike dhe kartave të 

identifikimit përveç kartave të koduara 

dhe magnetike, manualet e përdoruesve, 

shami prej letre, modele dhe figura prej 

letre, mbajtëse faqesh, peceta letre, shami 

letre, dekore festash të bërë prej letre; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me lëkurën 

dhe imitimet e lëkurës, lëkurë dhe lëkurë 

kafshësh, valixhe dhe çanta udhëtimi, 

kuleta dhe çanta, çadra dhe çadra dielli, 

bastunë, kamzhikë, parzmore dhe shalë, 

kollare, litar dhe veshje për kafshët; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me mobiljet, 

pasqyrat, kornizat e fotografive, 

kontejnerët (jo prej metali) për ruajtje ose 

transport; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me enë 

shtëpiake ose enë kuzhine dhe kontejnerë, 

enë gatimi dhe tavoline (përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve), krëhër dhe sfungjerë, 

furça (përveç furçave për pikturë), 

materiale për prodhimin e furçave, artikuj 

për qëllime pastrimi, qelqe, enë prej 

porcelani dhe prej balte, furça elektrike 

dhëmbësh; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me litarë 

dhe spango, rrjeta, tenda dhe pëlhura, 

mbrojtëse nga era, shiu dhe dielli prej 

materialeve tekstile ose sintetike, vela, 

thasë për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve masive, materiale për 

mbështjellje, mbrojtje dhe mbushje 

(përveç letrës, kartonit, gomës ose 

plastikës), materiale fibroze tekstili të 

papërpunuara dhe zëvendësues të tyre; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me penjë dhe 

fije, për përdorime tekstili; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me tekstilet dhe zëvendësuesit e 

tekstileve, lino shtëpie, perde prej tekstili 

ose plastike; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

veshjen, këpucët, kapelet; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me dantella, zbukurime dhe 

qëndisje, dhe shirita dhe fjongo, kopsa, 

grepa dhe syth, gjilpëra me kokë dhe 

gjilpëra, lule artificiale, zbukurime 

flokësh, flokë fallco; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje 

me tapete, qilima, rrogozë dhe mbulesa, 

linoleum dhe materiale të tjera për 

dysheme ekzistuese, veshje muresh, jo 

prej tekstili; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me lojëra, 

lodra dhe artikuj lojërash, aparate lojërash 

video, artikuj gjimnastikor dhe sportiv, 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve, 

dekorime festive dhe pemë artificiale për 

Krishtlindjet; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

aparatet për lojëra elektronike dhe aparate 

argëtimi, përveç atyre të përshtatura për 

përdorim me një ekran ose monitor të 

jashtëm, makina lojërash video shtëpiake 

dhe makina dore lojërash video (asnjë 

nuk është për t'u përdorur me televizor), 

çorape për Krishtlindje, aparat portativ 

për lojëra elektronike, kapele feste prej 

letre, kapele plastike për festa, sende prej 

letre për festa; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

mishin, peshkun, shpendët, mishin e egër, 

mishin artificial, frutat dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të 

gatuara, salcat me fruta, fasulet, tofu, 

supat, brodo për supa, pelte, reçel, 

komposto, vezë, krem, qumësht dhe 
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produkte qumështi, qumësht soje, 

zëvendësues të qumështit, produkte të 

bëra nga zëvëndësues të qumështit, vajra 

dhe yndyrna ushqimore, arra të 

përgatitura, arra të thata, ushqim snak, 

ushqime të përgatitura, ushqim i shpejtë i 

paketuar; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me kafe, 

çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, 

makarona dhe makarona noodles, tapioka 

dhe sago, miell dhe preparate prej 

drithërash, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, 

çokollatë, akullore, sorbeto, akull 

ushqimor, sheqer, mjaltë, melasë, maja, 

pluhur pjekje, kripë, përzjerje erëzash dhe 

bimësh erëza, bimë të konservuara, 

uthull, salca, aromatizues, akull [ujë i 

ngrirë]; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me 

zëvendësuesit e kafesë, pije me bazë 

kafeje, gjethe çaji dhe produkte çaji, pije 

me bazë çaji, pluhur kakao dhe produkte 

kakao, pije me bazë çokollate, produkte 

furre, pica, qumështor, kek i festivalit 

kinez të hënës, shufra snack që përmbajnë 

një përzierje grurërash, arra dhe fruta të 

thata [ëmbëlsira], biskota, kroketa, 

ëmbëlsira kineze dhe ëmbëlsira të stilit 

perëndimor, ravioli kineze, flokë 

bajamesh; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me 

produkte bujqësore të papërpunuara dhe 

të paproçesuara, akuakulture, hortikulture 

dhe pylltarie, grur dhe fara të 

papërpunuara dhe të paproçesuara, fruta 

dhe perime të freskëta, barishte të 

freskëta, bimë dhe lule natyrale, fidanë 

dhe fara për mbjellje, kafshë të gjalla, 

produkte ushqimore dhe pije për kafshët, 

malt; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, të gjitha në lidhje me birrat, 

preparate për të bërë birrë, ujëra minerale 

dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash, 

shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike 

për të bërë pije, lëngje perimesh dhe pije 

perimesh; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, të gjitha në lidhje me pijet 

alkoolike (përveç birrës), preparate 

alkoolike për të bërë pije, ekstrakte 

alkoolike, esenca alkoolike; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, të gjitha 

në lidhje me zëvendësuesit e duhanit dhe 

duhanin, cigare dhe puro, cigare 

elektronike dhe vaporizues oralë për 

duhanpirësit, artikuj për duhanpirësit, 

shkrepëse; të gjitha shërbimet e 

lartpërmendura të shitjes me pakicë dhe 

shumicë gjithashtu ofrohen online, 

përmes qendrave tregtare ose 

supermarketeve, duke mundësuar klientët 

që të shohin dhe blejnë me lehtësi këto 

mallra nga një faqe interneti e 

përgjithshme e mallrave dhe në pika 

shumice, një katalog të përgjithshëm 

mallrash me porosi me postë ose me anë 

të telekomunikacionit dhe në pikat e 

shitjes me pakicë; konsulencë, 

informacion dhe shërbime këshilluese në 

lidhje me shërbimet e sipërpërmendura.  

38  Telekomunikacione;shërbime 

telekomunikacioni, përkatësisht, 

shërbimet e transmetimit dhe pritjes së të 

dhënave përmes rrjeteve 

telekomunikuese;ofrim telekonference 

multimedia nëpërmjet ueb, 

videokonference dhe takime obline, të 

cilat lejojnë në mënyrë simultane dhe 

asinkrone shikimin, ndarjen, redaktimin 

dhe diskutimin e dokumenteve, të 

dhënave dhe imazheve nga pjesëmarrësit 

përmes navigimit në ueb;ofrim aksesi 

online klientëve në raportet online në 

lidhje me performancën, efektivitetin dhe 

statusin e aplikacioneve të bazuara në 

ueb, telekonferencat, videokonferencat 

dhe takimet;ofrim aksesi të sigurt në 

distancë përdoruesve përmes Internetit në 

rrjetet private kompjuterike;ofrim 

shërbimesh bashkëpunimi online që 

lejojnë përdoruesit të përdorin 

aplikacione, platforma, dokumente të 

përbashkëta, të dhëna, lista detyrash dhe 

forume diskutimesh;ofrim aksesi në 
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bazën e të dhënave të kompjuterave në 

rrjetin global kompjuterik për kërkimin 

dhe gjetjen e informacionit, të dhënave, 

faqeve të internetit dhe burimeve të 

disponueshme në rrjetet 

kompjuterike;ofrim akses përdoruesit në 

një bazë të dhënash kompjuterike që 

përmban botime elektronike, tabela 

buletinesh, bazë të dhënash dhe 

informacione të arritshme përmes 

kompjuterit;përdorimi i dhomave të 

bisedave (shërbime dhomash për 

biseda);hyrje të shumëfishtë të 

përdoruesve në rrjetet globale të 

informacionit kompjuterik për 

transferimin dhe shpërndarjen e një game 

të gjerë informacioni;sigurimi i aksesit në 

një faqe në internet në një rrjet global 

kompjuterik me anë të të cilës palët e 

treta mund të ofrojnë mallra dhe 

shërbime, të vendosin dhe të përmbushin 

porositë, të lidhin kontrata dhe të lidhin 

biznese;ofrim aksesi në një faqe interneti 

interaktive në një rrjet global kompjuterik 

për palët e treta për të postuar 

informacione, për t'u përgjigjur kërkesave 

dhe për të vendosur dhe plotësuar 

porositë për produktet, shërbimet dhe 

mundësitë e biznesit;shërbime të 

komunikimit elektronik për krijimin e 

bisedave virtuale përmes mesazheve me 

tekst;ofrim tabelash të buletinit elektronik 

për postimin dhe transmetimin e 

mesazheve ndërmjet dhe midis 

përdoruesve të kompjuterave në lidhje me 

produktet, shërbimet dhe drejtimet dhe 

mundësitë e biznesit;ofrim tabele buletini 

interaktiv online për postimin, 

promovimin, shitjen dhe rishitjen e 

artikujve përmes një rrjeti kompjuterik 

global;ofrim poste elektronike dhe 

shërbimesh elektronike të dërgimit të 

postës elektronike;komunikimi audio dhe 

video përmes kompjuterave dhe rrjeteve 

kompjuterike, dhe përmes një rrjeti global 

të komunikimeve;ofrim aksesi në 

kompjuter dhe dhënia me qira i kohës së 

aksesit në tabela buletinet dhe bazat e të 

dhënave interaktive online;ofrim aksesi 

në tabela buletini elektronike për postimin 

dhe transmetimin e mesazheve ndërmjet 

dhe midis përdoruesve të kompjuterave 

në lidhje me produktet, shërbimet dhe 

mundësitë e biznesit;ofrim aksesi në 

kalendar elektronik, libër adresash dhe 

bllok shënimesh elektronik, përmes 

rrjeteve kompjuterike lokale dhe 

globale;ofrim shërbimesh të lidhjes 

direkte midis përdoruesve të 

kompjuterave për shkëmbimin e të 

dhënave;ofrim i aksesit telekomunikues 

dhe lidhjeve në bazat e të dhënave 

kompjuterike dhe në internet;shërbime të 

transmetimit në internet;ofrimi i një baze 

të dhënash informacioni në lidhje me 

platformën e paraqitjes së ankesave të 

transmetimit të bazuar në ueb;ofrimi i 

aksesit telekomunikues dhe lidhjeve në 

bazën e të dhënave të kompjuterave dhe 

Internetit;shërbime të komunikimit 

elektronik;shërbime telekomunikuese 

interaktive;telekomunikimi i 

informacionit (faqet në internet), 

programeve dhe të dhënave 

kompjuterike;ofrimi i lidhjeve 

telekomunikuese në internet ose në bazat 

e të dhënave;ofrim aksesi të 

telekomunikimit në facilitetet dhe 

strukturat ueb në mbarë 

botën;komunikimi nga terminalet e 

kompjuterit;komunikimi nga rrjetet e 

fibrave optike;transmetimi i ndihmuar me 

kompjuter i mesazheve, informacionit, të 

dhënave, dokumenteve dhe 

imazheve;shërbime të komunikimit të të 

dhënave me mjete elektronike;shkëmbimi 

elektronik i zërit, të dhënave, audiove, 

videove, tekstit dhe grafikave të 

aksesueshme përmes kompjuterit dhe 

rrjeteve telekomunikuese;shërbime të 

mesazheve të çastit;shërbime të 

komunikimit të telefonisë 

celulare;mbledhja, transmetimi dhe 

shpërndarja e të dhënave me mjete 
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elektronike;mbledhja, transmetimi dhe 

dërgimi i mesazheve postare, 

informacioneve fotografike fikse dhe/ose 

figurave të lëvizëshme, si personazhet, 

mesazhet, muzika dhe imazhet, 

telegramet, informacionet dhe të dhënat 

me mjete mekanike, elektronike, 

telefonike, teleks, kabllo, kompjuterike 

dhe satelitore;transmetimi, shpërndarja 

dhe pritja e imazheve audio, video, 

imazheve fikse dhe të lëvizëshme dhe të 

dhënave, qoftë në formë të kompresuar 

ose jo dhe qoftë në kohë reale ose të 

vonuar;shërbime të mesazheve 

elektronike, konferencave dhe 

transmetimit të porosive;shërbime video 

konferencash;komunikim me tabelë 

buletini elektronik që u mundëson 

përdoruesve të kryejnë një bisedë 

interaktive në kohë reale midis një 

terminali kompjuteri dhe një tabele 

buletini elektronik që përmban 

informacion për imazhe fikse ose të 

lëvizshme dhe informacion zanor siç janë 

karakteret;ofrim i tabelave të buletinave 

elektronike dhe të mesazheve për 

transmetimin e mesazheve;ofrim 

forumesh diskutimi online;shërbime 

komunikimi, përkatësisht, shërbimet e 

mesazheve digjitale me tekst dhe 

numerikë;transmetim informacioni me 

komunikime të dhënash për të ndihmuar 

vendimmarrjen;transmetimi i 

informacionit përmes sistemeve të 

komunikimit me video;shërbime të 

konferencave në internet;ofrim aksesi dhe 

lehtësirash të konferencave video dhe/ose 

telefonike në distancë;shërbime 

konsulence në fushën e shërbimeve të 

sigurta të transmetimit të të dhënave dhe 

informacionit;ofrimi i lidhjeve të të 

dhënave elektronike;transmetim 

faksimil;dërgim mesazhesh;shërbime 

mesazhesh të shkruara ose audio 

(paging);dhënia me qira e 

modemeve;dhënia me qira e pajisjeve 

telekomunikuese;shërbime dërgimi, 

marrjeje dhe përcjelljeje të mesazheve 

elektronike;shërbime të transmetimit 

televiziv;shpërndarja dhe transmetimi i 

programeve radio dhe 

televizive;transmetim 

muzikor;transmetimi i muzikës, filmave, 

programeve interaktive, video, lojërave 

kompjuterike elektronike;transmetimi i 

informacionit në lidhje me blerjet online 

dhe shërbimet e përgjithshme të shitjes 

me pakicë;shërbime të transmetimit video 

me kërkesë;shërbime të agjencive të 

lajmeve;shërbime konsulence, 

informacioni dhe këshillimi në lidhje me 

shërbimet e sipërpërmendura.  

41  Edukim;ofrim 

trajnimi;argëtim;aktivitete sportive dhe 

kulturore;botimi i teksteve, librave dhe 

revistave (përveç teksteve 

publicitare);botimi i diagrameve, 

imazheve dhe fotografive;botimi i 

gazetave, revistave dhe 

periodikëve;shërbime arsimimi, trajnimi 

dhe instruksioni në lidhje me 

telekomunikacionin, kompjuterat, 

programet kompjuterike, teknologjinë 

cloud, hartimin e faqes së internetit, 

tregtinë elektronike, menaxhimin e 

biznesit, menaxhimin financiar dhe 

reklamimin;ofrimi i arsimit, rekreacionit, 

mësimit, shkollimit dhe trajnimit si 

interaktive dhe jo-interaktive;hartimi i 

kurseve, provimeve dhe kualifikimeve 

arsimore;argëtim i ofruar nëpërmjet 

medias elektronike dhe digjitale 

interaktive;shërbime të lojrave 

elektronike të ofruara me anë të 

Internetit;ofrimi i informacionit në lidhje 

me arsimin, trajnimin, argëtimin, 

rekreacionin, sportin, aktivitetet sociale 

dhe kulturore;ofrimi i botimeve 

elektronike online (jo të 

shkarkueshme);rregullimi, organizimi, 

pritja dhe zhvillimi i konkurimit të 

këngës;rregullimi, organizimi, pritja dhe 

zhvillimi i koncerteve;rregullimi, 

organizimi, pritja dhe zhvillimi i eventeve 
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dhe garave për qëllime edukimi ose 

argëtimi;rregullimi, organizimi, pritja dhe 

zhvillimi i shfaqjeve të lojërave televizive 

dhe të kërkesave;shërbime agjencie të 

biletave argëtuese;informacion në lidhje 

me argëtimin ose arsimin, të ofruara 

online nga një bazë të dhënash 

kompjuterike ose nga në interneti;ofrimi i 

muzikës digjitale (jo të shkarkueshme) 

nga interneti;ofrimi i muzikës digjitale (jo 

të shkarkueshme) nga faqe interneti MP3 

(Audio 3 nga grupi i specialistëve 

Moving Picture Experts Group-1);ofrimi i 

lojërave video, lojrave kompjuterike, 

tingujve ose imazheve, ose filmave 

përmes telekomunikacionit ose rrjeteve 

kompjuterike;ofrimi i lojrave 

kompjuterike dhe konkurseve 

online;ofrimi i videove online, jo të 

shkarkueshme;ofrimi i botimeve 

elektronike on-line që shpërndahen nga 

Interneti ose nga një rrjet kompjuterik ose 

nga një bazë të dhënash 

kompjuterike;shërbime argëtuese dhe 

arsimore në lidhje me planifikimin, 

prodhimin dhe shpërndarjen e tingullit, 

imazheve, muzikës digjitale, filmave, 

materialeve audio të regjistruara ose 

direkt, materialeve vizuale ose 

audiovizive për transmetim në kabllo 

tokësore, kanale satelitore, internet, 

sisteme pa tel ose sisteme link me tel 

(wire-link) dhe mjete të tjera 

komunikimi;shërbime argëtimi 

muzikore;dhënia me qira e regjistrimeve 

të zërit;përgatitja e programeve argëtuese, 

edukative, dokumentare dhe të lajmeve 

për transmetim;shërbime reporterësh të 

lajmeve;informacione në lidhje me evente 

sportive apo kulturore, çështjet aktuale 

dhe lajmet të ofruara nga transmetimi 

televiziv satelitor, interneti ose me mjete 

të tjera elektronike;prodhime televizive, 

radio dhe filma;përgatitja dhe prodhimi i 

programeve televizive;ofrimi i 

informacionit, të dhënave, grafikëve, 

tingullit, muzikës, videove, animacionit 

dhe tekstit për qëllime argëtimi;shërbime 

lojërash;ofrim klubi rekreacioni, objekte 

sportive dhe gjimnazore;performancë 

grupi;shërbime për klube argëtimi, 

diskoteka, shfaqje mode dhe klubet e 

natës;shërbime klubi në lidhje me 

argëtimin, arsimin dhe shërbimet 

kulturore;organizimi, kryerja dhe ofrimi i 

konferencave, konventave, kongreseve, 

seminareve dhe uorkshopeve për 

trajnime;organizimi, kryerja dhe ofrimi i 

konferencave, konventave, kongreseve, 

seminareve dhe uorkshopeve për trajnime 

në lidhje me telekomunikacionet, 

kompjuterat, programet kompjuterike, 

teknologjinë cloud, hartimin e faqeve ueb, 

tregtinë elektronike, menaxhimin e 

biznesit, menaxhimin financiar dhe 

reklamimin;organizimi dhe realizimi i 

ekspozitave, shfaqje mode, shfaqje 

arsimore dhe shfaqje kulturore dhe 

performanca;shërbime për ekspozita arti 

dhe galeri;shërbime galerie arti në lidhje 

me dhënien me lizing të arteve të 

bukura;shërbime trajnimi në lidhje me 

shëndetin dhe sigurinë në punë, dhe 

ruajtjen e mjedisit;ofrimi kursesh për 

purot dhe testimin e verës;ofrimi i 

informacionit për arsimin në lidhje me 

materialet kërkimore dhe agjencinë e 

tyre;rregullimi, organizimi, planifikimi 

dhe menaxhimi i seminareve;trajnimi i 

kafshëve;drejtimi në prodhimin e 

programeve të transmetimit;shërbime 

mësimore që lidhen me funksionimin e 

makinave dhe pajisjeve, përfshirë pajisjet 

audiovizuale të përdorura për prodhimin e 

programeve të transmetimit;ofrimi i 

studiove audio dhe vizuale;ofrimi i 

objekteve sportive;ofrimi i objekteve për 

filma, shfaqje televizive, shfaqje, muzikë 

ose trajnim edukativ;agjenci për 

prenotime argëtimi;qira dhe lizing të 

filmave (kine-filma);qira dhe lizing të 

instrumenteve muzikore;qira dhe lizing të 

programeve televizive;qira dhe lizing të 

skenave televizive;biblioteka me 
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huadhënie;shërbime të bibliotekave 

arkivore;shërbime për titrat;shërbime 

interpretimi të gjuhës me shenja;dhënia 

me qira e kasetave të para-

regjistruara;qira dhe lizing i makinave të 

lojërave;huadhënie e pajisjeve të 

lojërave;huadhënie e 

pikturave;fotografi;përkthim;interpretimi 

i gjuhës;programe arsimore dhe trajnimi 

në fushën e menaxhimit të 

riskut;programe arsimore dhe trajnimi në 

lidhje me çertifikimin;ofrimi i 

lajmeve;shërbime 

llotarie;tutorim;shërbime konsulence, 

informacioni dhe këshillimi në lidhje me 

shërbimet e sipërpërmendura.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike 

dhe hulumtime dhe projekte që lidhen me 

to, analizë industriale dhe shërbime 

kërkimore;projektimi dhe zhvillimi i 

pajisjeve dhe softuerëve 

kompjuterikë;kërkim dhe zhvillim në 

lidhje me gjysëm-përçuesit, qarqet e 

integruara të gjysëm-përçuesve, cipet e 

memorjes së gjysëm-përçuesve, 

kontrolluesit e memorjes së gjysëm-

përçuesve, çipet e procesorëve të gjysëm-

përçuesve, procesorët e gjysëm-

përçuesve, mikrokontrolluesit, njesitë e 

mikrokontrolluesve, mikrokontrolluesit 

me fuqi të ulët, çipe qarku, çipe 

kompjuterikë, CPU (njësi qendrore 

përpunimi), çipe kompjuterikë RISC-V 

dhe njësitë qendrore përpunimi, çipe 

kompjuterikë dhe njësitë qendrore 

përpunimi me arkitekturë të vendosur 

udhëzuese;softuer si një shërbim 

(SaaS);shërbime kompjuterike në lidhje 

me transmetimin e informacionit, të 

dhënave, dokumenteve, dhe imazheve 

nëpërmjet internetit;shërbime aplikacioni 

për ofrim shërbimesh (ASP), përkatësisht, 

hostimi i aplikacioneve softuer 

kompjuterik të të tjerëve;shërbime 

aplikacioni për ofrim shërbimesh (ASP) 

që ofrojnë softuer në fushën e 

konferencave të bazuara në internet, 

audio konferencave, mesazheve 

elektronike, bashkëpunimit me 

dokumente, video konferencave dhe 

përpunimit të zërit dhe të thirrjeve; ofrim 

softueri jo të shkarkueshëm online për 

lehtësimin e ndërveprimit të 

aplikacioneve softuer të shumëfishta; 

shërbime për suport teknik në lidhje me 

softuerin kompjuterik dhe aplikacione të 

ofruara online, me email dhe me 

telefon;shërbime kompjuterike, 

përkatësisht, krijimi i një komuniteti 

online për përdoruesit e regjistruar për të 

marrë pjesë në diskutime, për të marrë 

komente nga kolegët e tyre, për të 

formuar komunitete virtuale, për t'u 

angazhuar në rrjetet sociale dhe për të 

shkëmbyer dokumente; këshillime për 

teknologjinë kompjuterike e ofruar te 

përdoruesit e internetit përmes një linje 

telefonike mbështetëse; shërbim 

kompjuterik në lidhje me krijimin e 

indekseve të informacionit, faqeve dhe 

burimeve në rrjetet kompjuterike;ofrimi i 

motorëve të kërkimit në 

internet;dizenjimi i kompjuterave, 

kompjuterave notebook, kompjuterave 

laptop, kompjuterave portativë dhe 

kompjuterave të dorës; dizenjimi i 

asistentëve digjital personal dhe i 

lexuesve personal të medias;dizenjimi i 

telefonave celularë dhe telefonave smart; 

dizenjimi i kamerave digjitale; shërbime 

kompjuterike;programim kompjuterik; 

shërbime kompjuterike integrimi; 

shërbime të analizës 

kompjuterike;programim kompjuterik në 

lidhje me mbrojtjen kundër virusit; 

shërbime softueri të sistemit 

kompjuterik;dizenjimi i softuerëve 

kompjuterikë; dizenjimi i sistemit 

kompjuterik; dizenjimi dhe zhvillimi i 

faqeve të internetit;hostimi i faqeve të 

internetit për të tjerë;hostimi i softuerëve 

kompjuterikë aplikacioni për kërkimin 

dhe marrjen e informacionit nga databazat 

dhe rrjetet kompjuterike; ofrimi i 
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informacionit teknik me kërkesë specifike 

të përdoruesve nëpërmjet telefonit ose 

rrjetit global kompjuterik;shërbime 

konsulence në lidhje me softuerët 

kompjuterikë;shërbime kompjuterike që 

lidhen me kërkimin e personalizuar të 

databazave kompjuterike dhe faqeve të 

internetit;kodimi dhe dekodimi i sinjalit 

kompjuterik dhe elektronik; konvertimi i 

të dhënave fizike dhe dokumenteve në 

formatin e mediave elektronike; shërbime 

testimi dhe vlerësimi; shërbime 

arkitekturore dhe projektimi;dizenjimi i 

brendshme i ndërtesave, zyrave dhe 

apartamenteve; shërbime informative për 

kompjuter;shërbime për rrjetin 

kompjuterik, përkatësisht, ofrimi i 

informacionit teknik në lidhje me 

kompjuterat dhe rrjetet në fushën e 

biznesit dhe tregtisë elektronike; ofrimi i 

programeve të menaxhimit të riskut për 

sigurinë kompjuterike; shërbime për 

informacionin e sigurisë kompjuterike, 

njohurive dhe testimeve; shërbime për 

sigurimin e cilësisë; shërbime 

kompjuterike që lidhen me çertifikimin e 

transaksioneve të biznesit dhe përgatitjen 

e raporteve për to; kontroll në aksesin e 

kompjuterave (shërbime sigurie), rrjeteve 

elektronike dhe databazave; shërbime 

sigurie për sigurimin e transmetimit të të 

dhënave dhe transaksioneve nëpërmjet 

rrjeteve kompjuterike; konsulencë në 

fushën e sigurisë së të dhënave; 

konsulencë teknologjike në lidhje me 

sigurinë e telekomunikacionit; shërbime 

të sigurisë kompjuterike të rrjetit të 

komunikimit;ofrim informacioni në 

fushat e internetit, e rrjetit botëror të 

internetit dhe të sigurisë kompjuterike të 

rrjetit të komunikimit dhe të transmetimit 

të sigurt të të dhënave dhe informacionit; 

shërbime konsulence në fushat e 

internetit, e rrjetit botëror të internetit dhe 

sigurisë kompjuterike të rrjetit të 

komunikimit, shërbime të sigurisë së 

informacionit; shërbime autentifikimi për 

sigurinë kompjuterike; vërtetimi online i 

nënshkrimeve elektronike; kopjimi 

rezervë i të dhënave në një vend 

tjetër;ofrim informacioni mbi 

teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqeje 

interneti;shërbime kartografie; 

teknologjia cloud; shërbime për hostimin 

cloud;ofrimi i përdorimit të përkohshëm 

të softuerit jo të shkarkueshëm të bazuar 

në cloud dhe të softuerit për teknologjinë 

cloud; ruajtja elektronike e të 

dhënave;ofrimi i sistemeve kompjuterike 

virtuale dhe mjediseve kompjuterike 

virtuale nëpërmjet teknologjisë cloud; 

qiradhënie e softuerëve argëtuesë; ofrimi 

I softuerëve kompjuterik dhe 

aplikacioneve kompjuterike për 

shpërndarjen e materialeve audio, 

materialeve video, videove, muzikës dhe 

imazheve online që nuk mund të 

shkarkohen; sigurimi i një softueri të pa 

shkarkueshëm online për regjistrimin dhe 

monitorimin e shëndetit të përdoruesve; 

sigurimi i një softueri të pa shkarkueshëm 

online për sigurimin e informacionit në 

fushën e shëndetit dhe mirëqënies; 

sigurimi i një softueri të pa shkarkueshëm 

online për lidhjen e përdoruesve me 

profesionistë të kujdesit shëndetësor; 

shërbime konsulence, informacioni dhe 

këshillimi në lidhje me shërbimet e 

sipërpërmendura.  

44  Shërbime mjekësore;shërbime 

veterinare;kujdesi higjienik dhe i bukurisë 

për njerëzit ose kafshët;shërbime 

bujqësore, kopshtarie dhe 

pyjore;shërbime të terapisë 

fizike;sherbime sallone bukurie;kujdesi i 

lëkurës dhe trajtimi i bukurisë;shërbime 

masazhi;banja publike për qëllime 

higjienike;shërbime të parukierëve, 

shërbime të salloneve të 

bukurisë;zgjedhja e kozmetikës në emër 

të individëve;sigurimi i informacionit dhe 

shërbimeve këshilluese dhe konsulence 

që lidhen me përdorimin e kujdesit për 
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lëkurën, trajtimin e bukurisë, produktet 

kozmetike, shërbimet farmaceutike dhe 

mjekësore përmes Internetit, nga pajisjet 

telekomunikuese ose mjete të tjera 

elektronike;sigurimi i pajisjeve të 

saunës;sigurimi i ambienteve për solar 

dhe ambjenteve të jashtme për të marrë 

rreze dielli;shërbime fitnes të 

trupit;shërbime të heqjes së 

dhjamit;shërbime për uljen në 

peshë;shërbime për trajtimin e 

flokëve;shërbime të kujdesit 

shëndetësor;shërbime make-up;dyll 

depilimi;shërbime ortodontike;shërbime 

mjekësore të ofruara në internet përmes 

softuerëve të shkarkueshëm ose 

aplikacioni softuerësh ose softuerëve të 

pa shkarkueshëm;shërbime të këshillimit 

mjekësor të ofruara në internet përmes 

softuerëve të shkarkueshme ose 

aplikacioni softuerësh ose softuerëve të 

pa shkarkueshëm;ndihmë 

mjekësore;këshillim 

shëndetësor;shërbime 

telemjekësie;shërbime informacioni dhe 

këshillimi në lidhje me menaxhimin 

personal të kushteve mjekësore;shërbime 

të vlerësimit mjekësor;monitorimi i 

progresit shëndetësor të 

pacientëve;shërbime konsulence, 

informacioni dhe këshillimi në lidhje me 

shërbimet e lartpërmendura;të gjitha të 

përfshira në klasën 44.  

45  Shërbime ligjore;shërbime të sigurisë 

për mbrojtjen fizike të pasurisë së 

prekshme dhe individëve;shërbime 

personale dhe sociale të bëra nga të tjerët 

për të përmbushur nevojat e individëve, 

përkatësisht, shërbimet e blerësve 

personalë, shërbimet e kujdesit personal 

jo-mjekësor për të tjerët në natyrën e 

planifikimit, organizimit, koordinimit, 

rregullimit dhe ndihmës së individëve për 

të kryer detyra të përditshme, shërbime të 

kujtesës personale , shërbime personale të 

truprojës, shoqërim shoqëror;shërbime të 

rrjeteve sociale në internet;shërbimet e 

regjistrimit të emrit të domain-

it;konsulencë për pronë 

intelektuale;licencimin e pronësisë 

intelektuale;konsulencë në lidhje me 

licencimin e pronës 

intelektuale;shfrytëzimi dhe licencimi i të 

drejtave të pronësisë industriale dhe 

intelektuale;shfrytëzimi dhe licencimi i të 

drejtave të pronësisë intelektuale që kanë 

të bëjnë me gjysmë përçuesit, qarqet e 

integruara gjysëmpërçuese, çipat e 

kujtesës gjysmë përcjellës, kontrolluesit e 

kujtesës gjysmë përcjellës, qarqet e 

integruara të kujtesës gjysmë përcjellës, 

qarqet e procesorëve gjysmë përcjellës, 

procesorët gjysmë përcjellës, 

mikrokontrolluesit , njësi 

mikrokontrolluesi, mikrokontrollues me 

fuqi të ulët, çipe qarku, çipe kompjuteri, 

CPU (njësi qendrore përpunimi), çipe 

kompjuterike RISC-V dhe njësi qendrore 

përpunimi, çipe kompjuterike dhe njësi 

qendrore përpunimi me arkitekturë të 

caktuar udhëzimesh;licencimi i çipeve 

kompjuterike dhe platformave të njësive 

qendrore të përpunimit;licencimi i 

përdorimit të softuerëve kompjuterikë dhe 

programeve kompjuterike;licencimi i të 

dhënave digjitale, imazheve të 

palëvizshme, imazheve lëvizëse, audios 

dhe tekstit;krijimi, përpilimi dhe 

mirëmbajtja e një regjistri të emrave të 

domain-eve;hulumtim ligjor;shërbime të 

përgatitjes së dokumentave 

ligjore;administrimi ligjor i 

licencave;shërbime gjyqësore;shërbime 

alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve;shërbime të 

arbitrazhit;shërbime roje dhe 

sigurie;shërbime të sigurisë 

personale;sigurimi i shërbimeve të 

mbrojtjes (sigurisë) përmes stacioneve 

qendrore elektrike për dhunuesit e 

objekteve, hajdutët dhe sistemet e 

mbrojtjes nga zjarri;shërbime të 

monitorimit të alarmit për dhunuesit e 

objekteve dhe hajdutët, pajisje për 
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zbulimin e zjarrit dhe përmbytjes dhe 

shërbime të monitorimit të 

alarmit;shërbime për punët 

shtëpiake;inspektimi i bagazheve për 

qëllime të sigurisë;shërbime hetimi të 

prejardhjes personale;shërbime të sigurisë 

për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve;shërbime funerali;qira dhënie 

e veshjeve;shërbime të punës 

sociale;shërbime takimesh;lëshimi i 

pëllumbave dove për raste të 

veçanta;sherbime balsamimi;konsulencë, 

informacion dhe shërbime këshilluese në 

lidhje me shërbimet e sipërpërmendura.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/220 

(220)  18/03/2020 

(540)   

POXIPOL 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  SIDELA SA 

Juncal 1363, 11000 Montevideo, 

Uruguay, UY 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në 

industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 

bujqësi, kopshtari dhe pylltari; rrëshira 

artificiale të papërpunuara, plastika të 

papërpunuara; përbërje për shuarjen dhe 

parandalimin e zjarrit; preparate per 

riardhjen dhe saldimin; substanca për 

rrezitjen e lëkurave dhe lëkurave të 

kafshëve; adeziv për përdorim në industri; 

stuko dhe pasta të tjera mbushëse; pleh, 

pleh organik, fertilizues; preparate 

biologjike për përdorim në industri dhe 

shkencë.  

16  Letër dhe karton; printime; material 

për lidhjen e librave; fotografi; letër 

shtypi dhe artikuj zyre, përveç mobiljeve; 

adeziv për qëllime zyre ose shtëpiake; 

materiale për vizatim dhe materiale për 

artistë; furça; materiale instruksioni dhe 

mësimore; fletë, filma dhe çanta plastike 

për ambalazhim dhe paketim; gërma 

printimi, blloqe printimi. 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/273 

(220)  16/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) INDUSTRIES 

(591)  e zezë; e bardhë; 

(732)  DEUTSCHCOLOR 

Durres, Autostrada Tirane- Durres ,  Km 

19, AL, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

(511) 2  Bojra muri, Llaqe, smalte (llaqe), 

smalte per lyerje  

19  Materiale ndërtimi të të gjitha llojeve 

duke përfshirë llaçra të gatshëm, të thatë, 

të papërgatitur për ndërtim dhe rrugë, me 

bazë çimentoje, allçie, bitumi, kolle, 

ngjitësa pllakash, asfalt, katran, bitum, 

përbërje bitumi asfaltik; material 
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ndërtimi; asfalte shtrimi; veshje 

bituminoze për çati; produkte bituminoze 

për ndërtesa dhe ndërtim të rrugëve; 

dërrasa dyshemeje dhe pllaka dyshemeje, 

jo prej metali; zhavorr; panele ndërtesash, 

jo prej metali; platform parafabrikate dhe 

krahë, jo prej metali; materiale për bërjen 

dhe veshjen e rrugëve; shtresa 

hidroizolimi dhe ulluqe çatie, jo prej 

metali; grila dhe qepene jo prej metali, 

silikon dhe silikate; skorje; lidhësa 

katrani për ndërtesa, veshje e brendshme 

muresh jo metalike, për ndërtesa dhe 

inxhinieri civile; gjeotekstile jometalike, 

tjegulla dhe tulla për dyshemetë dhe mur i 

veshur me terakota; baltë e pjekur; 

majolike artificiale, kryesisht gurë porozë 

artificialë, beton të ajruar, beton me peshë 

të lehtë, beton i shkumëzuar, tulla betoni 

me vrima.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/323 

(220)  24/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Hotel 

(591)  e bardhë; jeshile 

(732)  Istref Mahmuti 

Vlore, Ksamil, lagjia numer 3, rruga 

Riviera, objekti nr 7/618, AL 

(740) Istref Mahmuti 

Rruga Emin Duraku pll 6/1, Tiranë 

(511) 43  sherbime te barit, restorantit, 

qendrim i perkohshem  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/325 

(220)  24/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e bardhë; e zezë; 

(732)  KAPPA - OIL SHA 

Rruga “Bajram Tusha”, Lagja Nr.14, 

Shkozet - Durres., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga: Mahmut Allushi, Kompleksi 

AKS, Hyrja E, Kati 2,Ap 4 

(511) 1   alkool; alkool etilik; alkool 

amilik; antifriz; uje i distiluar; aditivë 

pastrues të benzinës / aditivë larës ndaj 

benzinës; detergjent (pastrues) për 

përdorim në proceset e prodhimit; ujë i 

acidizuar për rimbushjen e baterive / ujë 

të acidifikuar për rimbushjen e 

akumulatorëve; jodidet alkaline për 

qëllime industriale.  

3   preparate te pastrimit; pastrues për 

qëllime higjiene personale intime, pa 

medikamente; preparate për heqjen e 

ngjyrave; përgatitjet zbardhuese për 

qëllime shtëpiake; detergjentë, përveçse 

për përdorim në operacionet prodhuese 

dhe për qëllime mjekësore; preparate për 

pastrim kimik; zbardhues lavanderie / 
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preparate për zbardhjen e rrobave; 

preparate për zbardhjen e lëkurës; locione 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime 

pastrimi; preparate për heqjen e 

ndryshkut; amoniak [alkali i 

paqëndrueshëm] [pastrues] / alkali i 

paqëndrueshëm [amoniak] [pastrues]; 

preparate kimike për pastrim për qëllime 

shtëpiake  

5  Preparate farmaceutike; antibakteriale 

per larjen e duarve; sapun antibakterial; 

preparate te pastrimit të lenteve të 

kontaktit; pastrues për qëllime mjekësore; 

sapun dezinfektues; dezinfektues; 

dezinfektues për tualete kimike; 

dezinfektues për qëllime higjienike; jod 

për qëllime farmaceutike; alkool 

medicinal; sapun mjeksor.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/326 

(220)  27/04/2020 

(540)   

PHROMPO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Pharmaceutical Chemical 

Cosmetic industry ALKALOID AD - 

Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, Skopje 

1000, Republic of North Macedonia, MK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/337 

(220)  06/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu e hapur me sfond të bardhë; 

portokalli 

(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; 

ofrimi i aksesit në databazë; transmetimi i 

televizionit kabllor; komunikimet me 

telegrame; komunikimet nëpërmjet 

telefonit; komunikimet nëpërmjet 

celularit; komunikimet nëpërmjet 

terminaleve të kompjuterit; komunikimet 

nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; 

transmetimi i mesazheve dhe imazheve 

nëpërmjet sistemit kompjuterik; 

shërbimet elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim 

faksimile; marrja me qera e aparaturave 

faksimile; informacion për 

telekomunikacionin ; ofrimi i dhomave të 

bisedave në internet; dërgimi i 

mesazheve; marrja me qera e aparaturave 

të dërgimit të mesazheve; marrja me qera 

e modemeve; shërbimet e agjencive të 

lajmeve; ofrimi i forumeve online; 

shërbimet pa tel, radio, television apo 

mjete të tjera telekomunikacioni; 

transmetimi radio; komunikimet radio; 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

50 

transmetimi me satelitë ; transmetimi i të 

dhënave ; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit; ofrimi i kanaleve të 

telekomunikacionit për shërbimet e 

blerjes nëpërmjet telefonit; ofrimi I 

lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin 

global kompjuterik; shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve ;  

 shërbime telekonferencë; shërbime 

telegrafi; shërbime telefonike ; marrja me 

qera e telefonave;  transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i 

telegrameve; transmetimi i postës 

elektronike; transmetimi I kartolinave 

përshendetëse online; transmetimi i 

dosjeve dixhitale; ofrimi I aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike 

globale; transmetimi i videos sipas 

kërkesës; transmetimet pa tel   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/338 

(220)  06/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu e hapur me sfond të bardhë; 

portokalli 

(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; 

ofrimi i aksesit në databazë; transmetimi i 

televizionit kabllor; komunikimet me 

telegrame; komunikimet nëpërmjet 

telefonit; komunikimet nëpërmjet 

celularit; komunikimet nëpërmjet 

terminaleve të kompjuterit; komunikimet 

nëpërmjet rrjeteve me fibra optike; 

transmetimi i mesazheve dhe imazheve 

nëpërmjet sistemit kompjuterik ; 

shërbimet elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim faksimile 

; marrja me qera e aparaturave faksimile ; 

informacion për telekomunikacionin ; 

ofrimi i dhomave të bisedave në internet ; 

dërgimi i mesazheve ; marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve; 

marrja me qera e modemeve ; shërbimet e 

agjencive të lajmeve ;ofrimi i forumeve 

online ;shërbimet pa tel, radio, television 

apo mjete të tjera telekomunikacioni ; 

transmetimi radio ; komunikimet radio ; 

transmetimi me satelitë ; transmetimi i të 

dhënave ; marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit ; ofrimi i kanaleve të 

telekomunikacionit për shërbimet e 

blerjes nëpërmjet telefonit; ofrimi I 

lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin 

global kompjuterik ; shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; 

shërbime telekonferencë ; shërbime 

telegrafi ; shërbime telefonike ; marrja me 

qera e telefonave; transmetimi televiziv; 

shërbimet teleks; transmetimi i 

telegrameve; transmetimi i postës 

elektronike; transmetimi I kartolinave 

përshendetëse online ; transmetimi i 

dosjeve dixhitale); ofrimi I aksesit të 

përdoruesit tek rrjetet kompjuterike 

globale; transmetimi i videos sipas 

kërkesës; shërbimet videokonferencë; 

shërbimet e postës zanore; transmetimet 

pa tel    

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

51 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/340 

(220)  06/05/2020 

(540)   

COLGATE LINK 
 

(551) fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, USA, US 

(740) Melina Nika 

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 

2/1, Tirane  

(511) 21  Furça dhëmbësh.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/341 

(220)  06/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  bojëqielli; gurkali; blu; e zezë 

(732)  SFC ALB SHPK 

TIRANE Rruga e Barrikadave, Qendra 

Turdiu, Nr.Pasurie: 10/294+1-16, Shkalla 

1, Kati 5, Ap.16, AL 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, zyra nr.9 

(511) 42  Analiza e sistemit kompjuterik; 

programim kompjuterik; zhvillim i 

platformave kompjuterike; instalimi i 

software-ve te kompjuterave; sigurimi i 

informacionit 

ne lidhje me teknologjine e kompjuterit 

dhe programimi nepermjet web site; 

konsulence per teknologjine e 

informacionit (IT).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/348 

(220)  08/05/2020 

(540)   

AMOREVOLMENT

E TUO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALB-ERK SHPK 

Rruga "Ndre Mjeda" Nr.42, pranë ish 

Parkut "21 Dhjetori", Tiranë, AL 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159 

(511) 30  kafe; çaj; biskota; çokollata.  
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(210)  AL/T/ 2019/60 

(540)  MAXI TERM 

(732)  MAXI TERM 

Tirane, Rruga Frederik Shiroka, Pallati 

Alba Konstruksion, Kulla B, Hyrja 3, Ap 

1, AL 

(151)  02/06/2020 

(180)  21/01/2029 

(111)  20654 

(300)   

(510)  19, 

(526)   

(591)  -jeshile e erret, jeshile e lehte, e 

verdhe, kafe, e kuqe 

(740) Altin Xhafaj 

Tirane, Rruga Frederik Shiroka Pallati 

Alba Konstruksion Kulla B, Hyrja 3, Ap 

1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/508 

(540)  SHOPPING TV 

(732)  RREZART LAHI 

RR.''GJON NIKOLLE KAZAZI'', 

TIRANE, AL 

(151)  02/06/2020 

(180)  27/05/2029 

(111)  20653 

(300)   

(510)  35, 

(526)  SHOPPING TV 

(591)  -blu; e kuqe; roze; jeshile 

(740) RREZART LAHI 

RR.''GJON NIKOLLE KAZAZI'',VILA 

1.TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/670 

(540)  Ozon 

(732)  Elona Hoxhaj 

Rruga e Kavajes, Pallati prane kryqezimit 

te 21 Dhjetorit, Kati 1, Tirane, Shqiperi, 

AL 

(151)  26/05/2020 

(180)  19/07/2029 

(111)  20649 

(300)   

(510)  18  25, 

(526)   

(591)  -Bardhe e zi 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga ''Mihal Grameno'', Pall.13, Shk.1, 

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/874 

(540)  HEETS TROPICAL FIZZ 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH, 

CH 

(151)  26/05/2020 

(180)  30/09/2029 

(111)  20650 

(300)  33936  02/04/2019  AD 

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k., Rruga A.Z. 

Çajupi, P. 20/4, Ap. 15, Kutia Postare 

1019, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/928 

(540)  Shanti 

(732)  Fation Duraj 

Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Komuna e 

Parisit, Kompleksi ''KIKA'', Kati Përdhe, 

Tiranë-Shqipëri, AL 

(151)  02/06/2020 

(180)  18/10/2029 

(111)  20651 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -Gold (ngjyrë floriri) 

(740) Vilson Duka 
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Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4  

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/981 

(540)  A BI ESSE  

(732)  A BI ESSE SHPK 

Komuna Kashar, Lagjia Yrshek, Rruga 28 

Nentori, Nr.73, Kodi Postar 1051, Tirane-

Shqiperi , AL 

(151)  02/06/2020 

(180)  01/11/2029 

(111)  20652 

(300)   

(510)  7, 9, 11, 35  37, 

(526)  MATERIAL ELEKTRIK 

(591)  -e kuqe; e bardhe; gri 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/1075 

(540)  BC Prot 

(732)  NONTCM Shpk 

Tirane, Rruga e Kavajes, Njesia me Nr. 

Pasurie 7/2376 N6, ZK 8220, AL 

(151)  26/05/2020 

(180)  16/12/2029 

(111)  20645 

(300)   

(510)  36, 

(526)  blockchain professional traders 

(591)  -e kuqe, blu 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W. Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, Zyra nr.9 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/1083 

(540)  JATA MARKET  

(732)  MIRTON JATA PF 

Rruga Aleksandri i Madh, Pallati 

BIFFERE CO, Kati perdhe, dyqani nr.6, 

YZBERISHT, Komuna Kashar, AL 

(151)  22/05/2020 

(180)  16/12/2029 

(111)  20638 

(300)   

(510)  35, 

(526)  më mirë & më lirë, market 

(591)  -Bojëqielli, blu, e bardhë, jeshile 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W. Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, zyra nr.9 

 

 
 
 

 
 
 

 

 


