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

Markat. 
 

Numri i  regjistrimit të markës. 

Data e regjistrimit. 

Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes. 

Numri i kërkesës. 

Data e depozitimit të markës. 

Prioriteti. 

Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

Elementet e Pambrojtur te Markes 

Riprodhimi i  markës. 

Marke trepërmasore. 

Lista e mallrave dhe shërbimeve.  
Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

Markë kolektive. 

Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

Emri dhe adresa e pronarit të markës. 



Buletini i Pronësisë Industriale 4  
 
 

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/ 2019/975 
(220)  31/10/2019 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)   
(732)  AlbDrilling SHA 
Fier Patos Griz Rruga nacionale Fier-Patos, 
km.6, zona industriale, godina e ndodhur ne 
Zonen Kadastrale 2890 Nr.Pasurie 58/12, 
Vol 1 Faqe 171, AL 
(740) NELDAR MALKAJ 
Pike karburanti ''Bolv Oil'', prane godines 
Top Channel, Mezez, Kashar, Tirane 
(511) 35  Sherbime agjensie eksport, import 
dhe sherbime shitje me shumice te naftes 
dhe gazit natyror.  
37  Germime, shpime per ekstratim guresh, 
rerash dhe dherave, nxjerja e naftes bruto, 
gazit natyror, reres shistit bituminoz  
39  Transport i uji teknologjik. Transport 
balte dhe mbetje te tjera nga shpimet per 
nafte hidrokarburet si psh argjile dhe 
shllam.  
42  Veprimtari ne fushen e industrise se 
naftes, gazit e ujit si dhe ne ate 2 minerare 
qe lidhen me: studime, projektime, 
kerkime, zbulime e konturime, zhvillime, 
sherbime e supervizime. Studime, 
projektime, zbatime e supervizime ne 
fushen e mjedisit. Negocime, supervizime, 
sherbime  ekspertize ne fushen e 
kontratave hidrokarbure dhe minerare  
 
 
 

(210)  AL/T/ 2019/1074 
(220)  13/12/2019 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  e bardhë; e zezë; e kuqe 
(732)  Ardian Braçe 
Njesia Bashkiake nr 11, Rruga ''Gjergj Legisi'' 
(Ish Rruga e Durresit), Blloku Gintash, Zona 
Kadastrale 8310, Nr pasurie 10/293, Tirane, 
AL 
(740) Galinija Gjoni 
Rruga "Pjetër Bogdani" Tiranë, Shqipëri 
(511) 41  shërbimet e lojës të ofruara në 
internet nga një rrjet kompjuterik  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/1124 
(220)  30/12/2019 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) HOME 
(591)  e kuqe; e bardhë 
(732)  PRESTIGE HOME 
Tiranë, Vorë, GJOKAJ Gjokaj, Zona 
Kadastrale 1751, Pasuria Nr. 40-63, AL 
(740) Majlinda MANUSHI 



Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 
Ap/5, kati/1 
(511) 25  Bluzë me mëngë të 
shkurtra;dorashka;funde;kepuce;fustane;jel
ekë;gëzofë 
(veshje),kanatjere,kapardina,kapele,këmish
a,këpuce, kostume,kostume ballosh me 
maska,kostume 
banjoje,pallto,pantallona,pardesy,pelerina,
peliçe,rripa mesi (veshje),shalle,triko,vello 
(veshje), veshje ceremoniale dhe zyrtare, 
veshje lëkure,veshje intime lëkure,veshje 
plazhi,xhaketa,kapele.  
27  Tapet, moket, materiale për mbulimin e 
dyshemesë;shtresa e poshtme e 
tapetit;qilima/qilima;mbulesa 
dyshemeje;letër-muri tekstili;letër-muri.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/73 
(220)  28/01/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) Micro Credit Albania 
(591)  e kuqe; e bardhë; e zezë 
(732)  MICRO CREDIT ALBANIA sha 
Tirane Njesia Bashkiake Nr.9, Bulevardi 
Zogu i Pare, Rruga Maliq Muço, Nr.1, 
Qendra e Biznesit STAR, kati III, AL 
(740) Bledar Korkaj 
Rr “Maliq Muco”, Blv.”Zogu i Parë”,Qendra 
e Biznesit STAR, kati i IV, Tiranë 

(511) 36  360013 shërbime bankare; 360073 
shërbime likuidimi biznesi, financiare; 
360017 investime kapitali; 360021 klering, 
financiare; 360006 shërbime zyrë kredie; 
360111 shërbime konsulence debie; 360009 
shërbime agjencie mbledhje borxhi; 360058 
transferim fondesh në mënyrë elektronike; 
360124 transferim elektronik monedhash 
virtuale; 360019 këmbim parash; 360046 
analiza financiare; 360054 konsulencë 
financiare; 360026 vlerësime financiare 
(sigurime, banka, immobiliare); 360030 
menaxhim financiar; 360114 menaxhim 
financiar të rimbursimit të pagesave për të 
tretë; 360122 kërkime financiare; 360071 
sponsorizime financiare; 360059 vënie në 
dispozicion informacion financiar; 360113 
vënie në dispozicion informacion financiar 
nëpërmet faqes web; 360029 shërbime 
financiare; 360025 vlerësime fiskale; 
360002 kredie me këste; 360115 fonde 
investimi; 360024 kredi (financiare); 360023 
organizim mbledhje parash; 360040 kredi 
bankare; 360016 fonde investimi të 
përbashkëta.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/81 
(220)  29/01/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) Karta Studentore; MIQTE E BIZNESIT 
(591)  e bardhë; mavi; blu; e kuqe, e zezë; e 
kaltër 



(732)  SHOQATA ALTERNATIVE PRO  
Rruga Perlat Rexhepi, Pallati Unicom, Hyrja 
1, kati 7, Ap 37, Tirane - Shqiperi., AL 
(740) Vilson Duka 
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 
Hyrja E, Kati 2, Ap 4.  
(511) 36  Sigurimi i zbritjeve në institucionet 
pjesëmarrëse të të tjerëve përmes 
përdorimit të një karte anëtarësie, karte 
studentore.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/124 
(220)  17/02/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  e bardhë; e zezë 
(732)  COLOR BODY 
Rruga Nacionale Korce-Bilisht, km 3, AL 
(740) POLIZOI MINDILI 
Rruga Nacionale Korce-Bilisht, km 3 
(511) 6   kuti metali te zakonshem; kuti 
teneqeje  
17  Tenije letre, shirit izolues; Tenije 
transparente, Skoç ;  
20  kuti plastike; etiketa plastike  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/131 
(220)  19/02/2020 
(540)   

EGIAN 
 

 (551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)   
(732)  EGIAN 1 
Rruga ''Don Bosko'', Kompleksi ''Nord 
Construction'', kati 0, nr.20, ngjitur me 
Kliniken Med One., AL 
(740) Aferdita Mollosmani 
Rruga ''Don Bosko'', Kompleksi ''Nord 
Construction'', kati 0, nr.20, ngjitur me 
Kliniken Med One. 
(511) 44  Sherbime mjekësore; kujdes 
higjenik; klinikë mjekësore; sherbime 
farmacie; Shërbime fertilizimi in vitro  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/132 
(220)  19/02/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  blu; jeshile; 
(732)  ALTRADE shpk 
Rr. Hasan Hasa nr.19, Tirane 1001, AL 
(740) BESMIR KOÇI 
Rr. Aleksander Marteli nr.17, h.3, ap.2, 
Tirane 



(511) 21  Shishe  
32  Uje mineral dhe pije freskuese jo-
alkoolike  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/133 
(220)  19/02/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  e verdhë; ngjyrë floriri; e zezë 
(732)  Company for internet education CBC 
KOLEKTIV DOO Skopje 
Kosturski Heroi num. 28 Skopje – Centar, 
Skopje, North Macedonia, MK 
(740) Ardit Loloçi 
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 
(511) 35  Sherbime te marketingut, 
hulumtimit ne fushen e marketingut, 
sherbime te reklamimit, sherbime te 
marketingut dhe promocioneve, sherbime 
te marketingut te drejtperdrejt, konsultime 
ne fushen e marketingut, sherbime 
informuese ne fushen e marketingut, 
sherbime marketingu  
41  Sherbime ne fushen Akademike 
(edukimit), Sherbime informuese rreth 
edukimit, sherbime te edukimit, sherbime 
te organizimit dhe drejtimit te mbledhjeve 
te punes, sherbime te trajnimit, praktikes 
dhe demonstrimit, sherbime te udhezimit 
te profesioneve (konsultimit ne lidhje me 
edukimin dhe trajnimeve ne pune), 

sherbime te pergatitjes dhe zbatimit te 
kurseve afatshkurtra te edukimit  
42  Sherbime te dizenjimit, zhvillimit dhe 
programimit te programeve kompjuterike, 
sherbime te dizenjimit, zhvillimit dhe 
programimit te programeve ne fushen e 
aplikimeve te celulareve, sherbime 
dizenjimi, zhvillimi dhe programimi te 
aplikacioneve te celulareve  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/142 
(220)  20/02/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) TIRANA 
(591)  e bardhë; e verdhë; e florinjtë; 
(732)  ADRIA ENTERTAINMENT 
Rruga Abdi Toptani, Tek Godina Torre Drin, 
Kati 12, Apartamenti 122, Tirane, AL 
(740) Galinija Gjoni 
Rruga  Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA 
(511) 41  Shërbime të siguruara nga 
kazinotë, kazinotë e lojrave të fatit dhe 
kazinotë elektronike;menaxhimi dhe vënia 
në punë e ambienteve të lojrave, sallave të 
lojrave, kazinove dhe kazinove për 
lojra;argëtim;sigurimi i shërbimeve të 
kazinosë (basteve);sigurimi i sherbimeve 
arcade për kënaqësi;lojra me 
baste;informacione për argëtimin dhe 
shërbimeve të kazinosë 
(basteve);organizimi i konkurseve e 
kampionateve për lojrat e fatit dhe 



lojrat;shërbime të lojrave të kazinove të 
lëvizshme;ofrimi i lojrave te fatit dhe 
kazinosë online në një rrjet 
kompjuterik;shërbime të lojrave të fatit të 
aksesueshëm nëpërmjet rrjetit telefonik e 
internetit.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/166 
(220)  27/02/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  e berdhë; e zezë 
(732)  Stogoi Residence 
Lagjia Uji i Ftohtë, Rruga ''Murat Tërbaçi'', 
nd.67, H. 14, 9405, Vlorë, AL 
(740) Mezan Malaj 
Lagjia Uji i Ftohtë, Rruga ''Murat Tërbaçi'', 
nd.67, H. 14, 9405, Vlorë 
(511) 43  Shërbime hotelerie; Shërbime 
restoranti; Shërbime bari.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/190 
(220)  05/03/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  e bardhë; e zezë; nude 
(732)  NAM ALBANIA 
Rruga Mustafa Matohiti, Pallati nr.7, Shkalla 
nr.2, Ap.3/7, Tirane, AL 
(740) Bledar Koco 
Rruga Mustafa Matohiti, Pallati nr.7, Shkalla 
nr.2, Ap.3/7, Tirane 
(511) 3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të 
tjera për përdorim lavanderie;preparate 
pastrues, llustrues, krrues dhe 
gërryes;sapunë;parfume, esencë vajrash, 
lëndë 
kozmetike, locione flokësh;pluhur 
dhëmbësh  
14  Metale të çmuara dhe lidhjet e tyre; 
stoli, gurë të çmuar;instrumente horologjike 
dhe kronometrike.  
16  Letër, karton; materiale të 
shtypura;material për ruajtjen e 
librave;fotografitë;letër shkrimi dhe kacelari 
për zyra, përveç mobiljeve;ngjitës për 
qëllime shkrimi ose shtëpiake;materiale për 
artistë; furça bojërash;materiale mësimore 
dhe mësimdhënie; fletë plastike,  materiale 
dhe çanta plastike për amabllazhim dhe 
paketim; letër për stampim, blloqe për 
stampim.  
18  Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat 
dhe gëzof kafshe;bagazhe dhe çanta 
transportuese;çadra shiu dhe çadra dielli; 
bastune për shetitje;kamzhikë, parzmore 
dhe shalë.  
20  Kuti plastike  
21  Vegla shtëpiake ose kuzhine;krehër dhe 
sfungjerë;furça (përveç 



furca bojërash);materiale për krijimin e 
furçave;artikuj për qëllime pastrimi;xham i 
pa punuar ose gjysëm i punuar (përveç 
qelqit të ndërtimit);enë prej qelqi, porcelani 
dhe enë prej balte.  
24  Tekstile dhe zëvendësues të 
tekstileve;mbulesa shtrati dhe tavoline.  
25  Veshje, këpucë, kapele.  
28  Lojëra, lodra dhe sende për të 
luajtur;aparate për lojëra video;palestra për 
fëmijë;topa për lojëra;aparate për 
ndertimin e trupit/ aparate për 
rehabilitimin e trupit/ aparate për trajnimin 
e trupit;zgjeruesit e gjoksit [ushtruesit]/ 
ushtruesit [zgjeruesit];pajisje për 
gjimnastike;makina për ushtrime 
fizike;dekorime për pemët e Krishtlindjeve.  
30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, 
miell palme, kafe artificiale; miell dhe 
preparate të prodhuara prej drithrave, 
bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë 
ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, pluhur për 
pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për 
shije); erëza; akull.  
43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve 
dhe pijeve; strehim i përkohshëm.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/311 
(220)  17/04/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   

(526 ) GROUP;  BEST BRANDS 
INTERNATIONALLY 
(591)  e bardhë; e zezë; e kuqe; gri 
(732)  BBI GROUP 
Rruga "Vorë-Rinas, Fshati Muçaj, Godina ne 
zonën kadastrale 2726, Nr.pasurie 142/26, 
Vorë, Tiranë, AL 
(740) Moreno Malevi 
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, 
Sh.40, Tiranë 
(511) 29  Produkte të qumështit, në veçanti 
ëmbëlsira, fruta dhe perime të konservuara, 
të thara dhe të gatshme;xhelatine, reçel, 
komposto;vezë, qumësht dhe produkte 
qumështi per qellime kulinarie;vajra 
ushqimore dhe yndyrna. produkte me bazë 
qumështi dhe yogurt.  
30  Akullore; Cokollate; Kroasant; Xhalatinë 
frutash [ëmbëlsirash]; Përberës lidhës per 
akullore; ëmbëlsira të ngrira; ëmbëlsira 
(dessert); dekorime për ëmbëlsira; 
aromatizues i ushqimit; aromatizues vanilje 
për qëllime kuzhine; preparate të bëra nga 
drithërat.  
35  Prezantimi i mallrave në media 
komunikimi, për qëllime të shitjes me 
pakicë; sigurimi i një tregu online për 
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 
shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e 
biznesit; konsulencë për menaxhimin e 
biznesit; konsulencë për organizimin e 
biznesit; promovimin e shitjeve për të 
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për 
qëllime komerciale ose reklamuese; 
organizimi i ekspozitave për qëllime 
komerciale ose reklamuese; demonstrim i 
mallrave; dizenjimi i materialeve 
reklamuese; shpërndarjen e materialit 
reklamues; shërbimet e ekspozimit për 
qëllime reklamimi; studime tregu; reklamim 
/ publicitet; shërbimet e agjencisë së 
reklamave / shërbimet e agjencive 
publicitare; Dhenie 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; dhenie me qira 
materiale publicitare; shërbime prokurimi 
për të tjerët [blerja e mallrave dhe 
shërbimeve për biznese të tjera]; asistencë 
për menaxhim komercial apo industrial; 
sigurimin e informacionit të biznesit 
nëpërmjet një faqe online (web site)  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/345 
(220)  07/05/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) Caffe 
(591)  Jeshile; E bardhë 
(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.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/349 
(220)  08/05/2020 

(540)   

 

 (551) Marke figure 

(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.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/361 
(220)  19/05/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) ΠΑΡΑΔΟΗ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ; ΑΠΟ ΣΟ 
1939 
(591)  E kuqe; vishnje; e verdhë gruri; kaki; 
gri; e zezë; e bardhë; 
(732)  EURIMAC S.A. EUROPEAN RICE AND 
MACARONI COMPANY 



Industrial Area of Kilkis, 61100 Kilkis, GR, GR 
(740) Vjollca SHOMO 
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, 
P. 20/4, Ap.15, Tiranë 
(511) 30  Miell dhe preparate të bëra nga 
drithërat; makarona të të gjitha llojeve, 
spageti, vermiçeli, tortelini, kaneloni, 
noodles (lloj makaronash), lazanja, pene; 
makarona guackë; makarona për supë; 
makarona integrale; makarona që 
përmbajnë vezë; vakte makaronash të 
përgatitura dhe makarona të konservuara; 
ushqime të gatshme që konsistojnë 
kryesisht në makarona.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/362 
(220)  20/05/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  bojeqielli 
(732)  Boiken Koçi 
Njesia Bashkiake Nr 8, Rruga 5 Maji, 
Ndertesa 43, Tirane, AL 
(740) Boiken Koçi 
Rruga Bilal Golemi. Ndërtesa 25, Njesia 
administrative 5, Tiranë 
(511) 3  Sapun te lengshem dhe te ngurte; 
detergjente per pastrim ambjentesh; 
detergjente per larje enesh; detergjente per 
larje rrobash; detergjent per larje xhamash; 
shampo koke; shampo trupi  

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/376 
(220)  26/05/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) Deti 
(591)  Bojëqielli; mustard 
(732)  Eljona Varesi 
Rruga Pavarësia e Kosovës, Kompleksi Diell, 
Objekti Nr.10, Qerret , Tirane - Shqiperi., AL 
(740) Vilson Duka 
Rruga: Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 
Hyrja E, Kati 2,Ap 4 
(511) 43  Shërbime restoranti; Strehim i 
përkohshëm; Kafene; Ushqime dhe pije për 
katering; Shërbime restoranti me vete-
shërbim; Shërbime të kafeterisë; Shërbime 
të ushqimeve të lehta dhe të shpejta 
(Snack-bar); Shërbime për sigurimin e 
ushqimeve dhe pijeve; Sigurimi i 
ambienteve të kampit; Shërbime hoteliere; 
Shërbimet e motelit; Rezervime të 
përkohshme të akomodimit; Shërbime 
kampi pushimesh [strehimi].  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/377 
(220)  26/05/2020 
(540)   



 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) CONSTRUCTION SOLUTION 
(591)  e zezë; e verdhë; gri 
(732)  Jon Shpk  
Rruga Abdyl Frashëri, Pallati Nr.11/1 (E.G.T. 
Tower), Shkalla 1, Kati 7, Apartamenti 21, 
Tirane - Shqiperi., AL 
(740) Vilson Duka 
Rruga: Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 
Hyrja E, Kati 2,Ap 4 
(511) 35  Shitje me shumice dhe me pakice 
ne dyqan dhe nepermjet internetit apo 
programeve televizive te produkteve: 
produkte dhe materiale ndertimi, makineri 
dhe pjese kembimi per industrine e renda, 
makineri dhe pjese kembimi per industrine 
e energjise, makineri dhe pjese kembimi per 
industrine e ujit te pishem dhe ujrave te 
zeza, makineri dhe pjese kembimi per 
industrine e  minierave, makineri dhe pjese 
kembimi per industrine e  ndertesave dhe 
fabrikave; marketing; demonstrim i 
mallrave; asistencë për menaxhim 
komercial apo industrial; reklamimi / 
publiciteti; marrëdhëniet me publikun; 
organizimi i ekspozitave për qëllime 
komerciale ose reklamuese; promovimi i 
shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve 
tregtare për qëllime komerciale ose 
reklamimi; reklamimi në internet në një 
rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për 
të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 
për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave 
në media komunikimi, për qëllime të shitjes 
me pakicë; informacion tregtar dhe këshilla 

për konsumatorët në zgjedhjen e 
produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 
paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me 
qira e stendave të shitjes; optimizimi i 
motorëve të kërkimit për promovimin e 
shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit 
komercial; negocimi dhe përfundimi i 
transaksioneve tregtare për palët e treta; 
sigurimi i një tregu në internet për blerësit 
dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 
hartimi i materialeve reklamuese.  
37  Shërbime që kanë të bëjnë me 
ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, 
digave ose linjave të transmetimit dhe 
shërbimeve të ndërmarrjeve të 
specializuara në fushën e konstruksioneve 
siç janë ato të bojaxhinjve, hidrauliket, 
instaluesit e ngrohjes ose 
çative;Informacione per ndertim;Prishjen e 
ndërtesave;Konsulence per 
ndertim;Ndertim fabrikash;Instalimi, 
mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe 
pajisjeve te zyrave;Rindërtimin e motorëve 
që janë konsumuar ose pjesërisht të 
shkatërruara;Rindërtimin e makinerive që 
janë konsumuar ose pjesërisht të 
shkatërruara;Riparim i linjave 
elektrike;Ndertime dhe riparime te 
depove;Mbikëqyrja e ndërtimit të 
ndërtesave;Ndërtimi i stallave të bukura 
dhe dyqaneve;Lyerje, të brendshme dhe të 
jashtme;Izolime ndertimi;Dhenie me qira e 
buldozerëve;Dhenie me qira e vinçave 
[pajisje ndërtimi]; Dhenie me qira e 
pajisjeve të ndërtimit;Riparime; pastrim 
rruge;Instalimin dhe riparimin e pajisjeve 
për ngrohje;Instalimin, mirëmbajtjen dhe 
riparimin e pajisjeve kompjuterike;Instalimi 
dhe riparimi i pajisjeve të ujitjes;Instalimin, 
mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive; 
suvatim.  
42   shërbime arkitekturore; konsulencë 
arkitekturore; analiza për shfrytëzimin e 
fushës së naftës; hartimi i ndërtimeve; 
konsulencë në fushën e kursimit të 
energjisë; dizajnin i dekoreve të 



brendshëme; dizajn i brendshëm; auditimit 
të energjisë; Inxhinieri; sondazhe 
gjeologjike; hulumtim gjeologjik; dizajn i 
arteve grafike; dizajn industrial; mbikëqyrja 
e tokës; informacion meteorologjik; kërkimi 
i naftës; sondazhe në fushën e naftës; dizajn 
paketimi; kërkime në fushën e mbrojtjes së 
mjedisit; kërkime shkencore; kërkime 
teknike; kryerjen e studimeve teknike të 
projektit; konsulencë teknologjike; 
planifikime urbane; eksplorime nënujore; 
konsulencë për teknologjinë e 
telekomunikacionit; programim 
kompjuterik; dizanjim i softuereve 
kompjuterike;  dizanjim i sistemeve 
kompjuterike; konsulencë për softuer 
kompjuterik; konsulencë për teknologjinë 
kompjuterike; konsulencë për sigurinë 
kompjuterike; konsulence në projektimin 
dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; 
krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve të 
internetit për të tjerët; krijimin dhe 
dizanjimin i indekseve të informacionit të 
internetit për të tjerët [shërbimet e 
teknologjisë informative]; konsulencë për 
sigurimin e të dhënave; shërbime të 
enkriptimit të të dhënave; magazinim 
elektronik të të dhënave; teknologji 
informacioni [IT] konsulence; instalim i 
programeve kompjuterike; konsulencë për 
siguri në internet; mirëmbajtjen e softuerit 
kompjuterik; kërkime mekanike; monitorimi 
i sistemeve kompjuterike me qasje të largët; 
monitorimi i sistemeve kompjuterike për të 
zbuluar prishjet; shërbime laboratorike 
shkencore; konsulencë për dizajnimin e 
faqeve te internetit.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/380 
(220)  27/05/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  e bardhë; jeshile e errët 
(732)  LUFRA shpk 
Fier Kolonje BISHQETHEM Fshati 
Bishqethem, Lagjia Rruga e Kishes, 
Autostrada Fier - Lushnje, zona kadastrale 
nr 1197, pasuria nr.5632., AL 
(740) NAZRI HAXHIU 
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish 
kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4 
(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; 
Kos; Djathë  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/382 
(220)  27/05/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  e bardhë; kafe 
(732)  LUFRA shpk 
Fier Kolonje BISHQETHEM Fshati 
Bishqethem, Lagjia Rruga e Kishes, 
Autostrada Fier - Lushnje, zona kadastrale 
nr 1197, pasuria nr.5632., AL 
(740) NAZRI HAXHIU 
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish 
kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4 



(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; 
Kos; Djathë  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/401 
(220)  28/05/2020 
(540)   

ZINS 
 

 (551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)   
(732)  Rigels Rajku 
Lagja nr. 13, Rruga "Pavarsia" Objekti me 
numer pasurie 39/151, Kati i pare, Zona 
Kadestrale 8515, Durres, AL 
(740) Ermir Gjyzeli 
Rruga '' Shaban Gjyzeli'' Sallmone, Shijak 
(511) 9  Aparate argëtimi përshtatur për 
përdorim me ekran të jashtëm ose 
monitor;Aparate disqesh;Aparate mësimi 
audiovizuale;Aparate pastrues për disqe të 
regjistrimit të zërit;Aparate mësimi 
audiovizuale;Aparate ndërlidhjeje;Aparate 
për kopjim vizatim, imazhi;Aparate për 
mesazhe telefonike;Aparate për prerjen e 
filmit;Aparate për regjistrimin e 
tingjullit;Aparate për riprodhimin e 
tingullit;Aparate për transmetimin e 
tingullit;Aparate telefoni;Aparate 
televizive;Bobina [fotografi];Disketa;Disqe 
kompakt [audio-video];Disqe kompakt 
[Memorje vetëm leximi];Disqe 
llogaritës;Disqe, magnetikë;Disqe 
optikë;Disqe për regjistrimin e 
tingullit;Ekrane [fotografi];Ekrane për 
ilustrimin e fotove;Ekrane videosh;Film 
kinematografik, i ekspozuar;Filma me 
kartona;Filma për projektim 
[Fotografi];Filma, të hapur;Filtra 
[fotografi];Gramafonë, 
muzikorë;Gramafonë për 
kompjutera;Holograme;Kamera 

[fotografi];Kamera kinematografike;Karta 
me qark të integruar [karta smart];Karta 
smart [karta me qark të integruar];Karta të 
koduara, magnetike;Kasetë;Kompjuter për 
shënime;Kompjutera;Kompjutera 
portativë;Kufje;Magnetofon;Magnetofonë 
me kaseta;Magnetofonë për disqe;Memorie 
kompjuterash;Mikrofonë;Monitorë 
[programe kompjuteri];Pajisje komunikimi 
për kompjutera;Paketa lojrash 
elektronike;Programe (Funksionojnë në 
kompjutera —) të regjistruar;Programe 
(Kompjuter —) [programe të 
shkarkueshme];Programe kompjuterike 
[programe të transferueshme];Programe 
kompjuterike, të regjistruar;Programe 
lojrash kompjuterike;Programe që vënë në 
veprim kompjuterat, të 
regjistruara;Projektorë për pamje vizive 
rrëshqitëse;Publikime elektronike, të 
shkarkueshme;Radio;Radio për 
automjete;Regjistrues videosh;Software për 
kompjuterin, I regjistruar;Syze;Syze 
dielli;Syze [optike];Shirita për regjistrimin e 
tingullit;Shirita videokasete;Telefona të 
lëvizshëm;Telefona video;Transmetues 
[telekomunikacioni];Video 
kaseta;Videokamera  
14  Bizhuteri; Bizhuteri me gurë artificialë 
[bizhuteri me porosi]; Byzylykë [bizhuteri]; 
Diamante; Figurina [statujëza] prej metali të 
çmuar; Kapëse kollaresh; Karfica 
zbukuruese; Kupa prej metali te cmuar; 
Medalione [bizhuteri]; Monedha; Pjata 
tavoline prej metali te cmuar; 
Punime artistike prej metali të çmuar; 
Statuja prej metali të çmuar; Suvenire bakri; 
Tabaka prej metali te cmuar; Varëse qafe 
[bizhuteri]; Vathë;   
16  Letër, karton, letër ambalazhi, çanta 
(zarfa, qese) letre për paketim, afishe, 
postera, katalogë e almanake, broshura, 
botime periodike, fletë letre (kacelarie), 
tabela reklamash prej letre dhe kartoni, 
revista (botime periodike), kuti kartoni ose 
letre, letër shkrimi;materiale të 



shtypura;material për lidhje 
librash;fotografi;artikuj shkrimi;ngjitës për 
qëllime kancelarie ose shtëpie;materiale 
artistësh;furça bojërash;makina shkrimi dhe 
artikuj të nevojshëm zyre (përveç 
orendive);materiale udhëzuese dhe 
mësimdhënie (përveç aparateve);materiale 
plastike për paketim; kuti prej plastikës, 
letër plastike për ambalazhim, çanta 
plastike (zarfa, qese) fleta të celulozës të 
përdorur për ambalazhimin dhe për 
paketim, film (mbështjellje plastike);modele 
stampuese;kallëpe stampimi.  
25  Dorashka; Fanella për sporte; Funde; 
Geta; Jelekë; Kanatjere; Kapele; Këmisha; 
Këpucë; Kostume; Kravata; Pallto; 
Pantallona; Pantofla; Pulovra; Shalle; Të 
brendshme; Veshje lëkure; Veshje plazhi; 
Çorape.  
30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, 
miell palme, kafe artificiale; miell dhe 
preparate të prodhuara prej drithrave, 
bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë 
ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, pluhur për 
pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për 
shije); erëza; akull; Pica; Sanduiçe; Spageti; 
Ëmbëlsira; Çokollatë; Torta.  
32  Birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si 
dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe lëngje 
frutash;shurup dhe preparate të tjera për 
prodhimin e pijeve;Ekstrakte joalkoolike 
frutash;Esenca për bërjen e pijeve;Koktejle, 
joalkoolike;Lëngje frutash  
33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e 
birrës); Koktejle; Konjak; Likere; Rum; Sake; 
Sidër; Uiski; Uzo [liker]; Verë; Vodkë; Xhin  
35  Shërbime të agjencisë së talenteve 
(Menaxhim i biznesit interpretues); 
Reklamat; menaxhim biznesi; administrim 
biznesi; shërbime zyre; Reklamim në 
Internet nëpërmjet një rrjeti kompjuterash; 
Reklamim në radio; Reklamim në television; 
Reklamime me anë të postës;  Sistemimi i 
informacionit në sistemet e të dhënave 
kompjuterike; Shërbime për qëllime 
reklamash; Menaxhim biznesi dhe 

konsulencë organizimi; Menaxhim biznesi i 
artistëve interpretues; Menaxhim biznesi 
për hotele; Modelim për reklamim ose 
promocion të shitjeve; Organizimi i 
ekspozitave për qëllime tregtare ose 
reklamimi; Botim i teksteve publicitare; 
Dhënie me qira e kohës së reklamimit në 
median transmetuese; Dhënie me qira e 
materialeve publicitare;   
38  Telekomunikacione, 
konkretisht:komunikimet me anë të 
telefonave celularë;komunikimet nga 
terminalet e kompjuterit;komunikimet me 
rrjetet të fibrave optikë;komunikimet me 
telefon;shërbime kompjuteri për 
transmetimin e mesazheve dhe 
imazheve;shërbime elektronike të bordit të 
buletinit (shërbimet e 
telekomunikacionit];informacione rreth 
telekomunikacionit;ofrimi i bisedave në 
internet;transmetim televiziv dhe 
transmetim televiziv satelitor;transmetim i 
skedarëve digjital;transmetimi i 
telegrameve;sigurimi i aksesit të 
përdoruesit në rrjetet kompjuterike 
globale;transmetim video-sipas 
kërkesës;shërbime 
videokonference;shërbime të postës 
zanore;transmetim pa tel (wireless) dhe 
nëpërmjet internetit.Transmetim kabllor 
televiziv;Transmetim me satelit;Transmetim 
televiziv;Transmetim në radio;Sigurimi i 
lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet 
global kompjuterik;Shërbime bordesh 
buletini elektronik;Transmision ndihmës 
kompjuterik i mesazheve dhe 
imazheve;Shërbime njoftimi [radio, telefon 
ose mjete të tjera të komunikimit 
elektronik];Komunikime nëpërmjet 
terminaleve kompjuterike;Komunikime me 
anë të telefonit;Komunikime me anë të 
fibrave (fibra) të rrjeteve optike;Kanale 
telekomunikimi (Që sigurojnë —) shërbime 
për blerje me anë të televizorit;Dhënia e 
kanaleve telekomunikuese për shërbimet e 
blerjes me anë të televizorit  



41  Zbavitje; Prodhimi i programeve në 
radio dhe television; Prodhimi i shfaqjeve; 
Programe në radio dhe television; Botimi i 
librave dhe gazetave elektronike on-line në 
internet;  Botimi i sfondeve elektronike të 
ekraneve; Botimi i teksteve, të ndryshme 
nga tekstet publicitare; Drejtimi i 
koncerteve; Dhënia me qira e filmave; 
Dhënia me qira e filmave kinematografikë; 
Dhënia me qira e pamjeve të shfaqjeve; 
Dhënia me qira e regjistrimeve të zërit;  
Dhënia me qira e regjistruesve të video-
kasetave; Dhënia me qira e seteve të radios 
dhe televizionit; Dhënia me qira 
regjistrimeve të zërit; Filma 
kinematografikë; Fotografi; Informacion 
argëtimi; Klube nate; Ofrimi i botimeve 
elektronike on-line, jo të shkarkueshme; 
Ofrimi i shërbimeve karaoke;  Organizimi 
dhe drejtimi i koncerteve; Performanca 
(Prezantimi i drejtpërdrejtë); Prodhim 
filmash; Shërbime diskoteke; Shërbime të 
studiove regjistruese;   
42  Analiza sistemesh 
kompjuterike;Dizenjim veshjesh;projektim 
dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 
mekanike dhe ajo e programeve;Dublikimi i 
programeve kompjuterike;Dhënie me qira e 
programeve kompjuterike;Programimi i 
programeve të sigurisë në internet;Dizenjim 
i dekorit te brendshem;Dizenjim 
industrial;Dizenjim paketimi;Krijimin dhe 
mirëmbajtjen e faqeve në internet për të 
tjerët  
43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve 
dhe pijeve;strehim i 
përkohshëm;Lokale;Motele;Restorante;Rez
ervime hoteli;Shërbime baresh;Shërbimet e 
shtëpive turistike.  
45  Menazhim i të drejtës së 
autorit;monitorim i të drejtave të pronësisë 
intelektuale për qëllime këshilluese juridike.  
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Rigels Rajku 
 

 (551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)   
(732)  Rigels Rajku 
Lagja nr. 13, Rruga "Pavarsia" Objekti me 
numer pasurie 39/151, Kati i pare, Zona 
Kadestrale 8515, Durres, AL 
(740) Ermir Gjyzeli 
Rruga '' Shaban Gjyzeli'' Sallmone, Shijak 
(511) 9  Aparate argëtimi përshtatur për 
përdorim me ekran të jashtëm ose monitor; 
Aparate disqesh; Aparate mësimi 
audiovizuale; Aparate pastrues për disqe të 
regjistrimit të zërit; Aparate mësimi 
audiovizuale; Aparate ndërlidhjeje; Aparate 
për kopjim vizatim, imazhi; Aparate për 
mesazhe telefonike; Aparate për prerjen e 
filmit; Aparate për regjistrimin e tingjullit; 
Aparate për riprodhimin e tingullit; Aparate 
për transmetimin e tingullit; Aparate 
telefoni; Aparate televizive; Bobina 
[fotografi]; Disketa; Disqe kompakt [audio-
video]; Disqe kompakt [Memorje vetëm 
leximi]; Disqe llogaritës; Disqe, magnetikë; 
Disqe optikë; Disqe për regjistrimin e 
tingullit; Ekrane [fotografi]; Ekrane për 
ilustrimin e fotove; Ekrane videosh; Film 
kinematografik, i ekspozuar; Filma me 
kartona; Filma për projektim [Fotografi]; 
Filma, të hapur; Filtra [fotografi]; 
Gramafonë, muzikorë; Gramafonë për 
kompjutera; Holograme; Kamera [fotografi]; 
Kamera kinematografike; Karta me qark të 
integruar [karta smart]; Karta smart [karta 
me qark të integruar]; Karta të koduara, 
magnetike; Kasetë; Kompjuter për shënime; 
Kompjutera; Kompjutera portativë; Kufje; 
Magnetofon; Magnetofonë me kaseta; 
Magnetofonë për disqe; Memorie 
kompjuterash; Mikrofonë; Monitorë 



[programe kompjuteri]; Pajisje komunikimi 
për kompjutera; Paketa lojrash elektronike; 
Programe (Funksionojnë në kompjutera —) 
të regjistruar; Programe (Kompjuter —) 
[programe të shkarkueshme]; Programe 
kompjuterike [programe të 
transferueshme];  Programe kompjuterike, 
të regjistruar; Programe lojrash 
kompjuterike;  Programe që vënë në veprim 
kompjuterat, të regjistruara; Projektorë për 
pamje vizive rrëshqitëse; Publikime 
elektronike, të shkarkueshme; Radio; Radio 
për automjete; Regjistrues videosh; 
Software për kompjuterin, I regjistruar; 
Syze; Syze dielli; Syze [optike]; Shirita për 
regjistrimin e tingullit; Shirita videokasete; 
Telefona të lëvizshëm; Telefona video; 
Transmetues [telekomunikacioni]; Video 
kaseta;  Videokamera;  
14  Bizhuteri; Bizhuteri me gurë artificialë 
[bizhuteri me porosi]; Byzylykë [bizhuteri]; 
Diamante; Figurina [statujëza] prej metali të 
çmuar; Kapëse kollaresh; Karfica 
zbukuruese; Kupa prej metali te cmuar; 
Medalione [bizhuteri]; Monedha; Pjata 
tavoline prej metali te cmuar; 
Punime artistike prej metali të çmuar; 
Statuja prej metali të çmuar; Suvenire bakri; 
Tabaka prej metali te cmuar; Varëse qafe 
[bizhuteri]; Vathë;   
16  Letër, karton, letër ambalazhi, çanta 
(zarfa, qese) letre për paketim, afishe, 
postera, katalogë e almanake, broshura, 
botime periodike, fletë letre (kacelarie), 
tabela reklamash prej letre dhe kartoni, 
revista (botime periodike), kuti kartoni ose 
letre, letër shkrimi;materiale të 
shtypura;material për lidhje 
librash;fotografi;artikuj shkrimi;ngjitës për 
qëllime kancelarie ose shtëpie;materiale 
artistësh;furça bojërash;makina shkrimi dhe 
artikuj të nevojshëm zyre (përveç 
orendive);materiale udhëzuese dhe 
mësimdhënie (përveç aparateve);materiale 
plastike për paketim; kuti prej plastikës, 
letër plastike për ambalazhim, çanta 

plastike (zarfa, qese) fleta të celulozës të 
përdorur për ambalazhimin dhe për 
paketim, film (mbështjellje plastike);modele 
stampuese;kallëpe stampimi.  
25  Dorashka; Fanella për sporte; Funde; 
Geta; Jelekë; Kanatjere; Kapele; Këmisha; 
Këpucë; Kostume; Kravata; Pallto; 
Pantallona; Pantofla; Pulovra; Shalle; Të 
brendshme; Veshje lëkure; Veshje plazhi; 
Çorape.  
30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, 
miell palme, kafe artificiale; miell dhe 
preparate të prodhuara prej drithrave, 
bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë 
ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, pluhur për 
pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për 
shije); erëza; akull; Pica; Sanduiçe; Spageti; 
Ëmbëlsira; Çokollatë; Torta.  
32  Birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si 
dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe lëngje 
frutash;shurup dhe preparate të tjera për 
prodhimin e pijeve;Ekstrakte joalkoolike 
frutash;Esenca për bërjen e pijeve;Koktejle, 
joalkoolike;Lëngje frutash  
33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e 
birrës); Koktejle; Konjak; Likere; Rum; Sake; 
Sidër; Uiski; Uzo [liker]; Verë; Vodkë; Xhin.  
35  Shërbime të agjencisë së talenteve 
(Menaxhim i biznesit interpretues); 
Reklamat; menaxhim biznesi; administrim 
biznesi; shërbime zyre; Reklamim në 
Internet nëpërmjet një rrjeti kompjuterash; 
Reklamim në radio; Reklamim në television; 
Reklamime me anë të postës;  Sistemimi i 
informacionit në sistemet e të dhënave 
kompjuterike; Shërbime për qëllime 
reklamash; Menaxhim biznesi dhe 
konsulencë organizimi; Menaxhim biznesi i 
artistëve interpretues; Menaxhim biznesi 
për hotele; Modelim për reklamim ose 
promocion të shitjeve; Organizimi i 
ekspozitave për qëllime tregtare ose 
reklamimi; Botim i teksteve publicitare; 
Dhënie me qira e kohës së reklamimit në 
median transmetuese; Dhënie me qira e 
materialeve publicitare;   



38  Telekomunikacione, 
konkretisht:komunikimet me anë të 
telefonave celularë;komunikimet nga 
terminalet e kompjuterit;komunikimet me 
rrjetet të fibrave optikë;komunikimet me 
telefon;shërbime kompjuteri për 
transmetimin e mesazheve dhe 
imazheve;shërbime elektronike të bordit të 
buletinit (shërbimet e 
telekomunikacionit];informacione rreth 
telekomunikacionit;ofrimi i bisedave në 
internet;transmetim televiziv dhe 
transmetim televiziv satelitor;transmetim i 
skedarëve digjital;transmetimi i 
telegrameve;sigurimi i aksesit të 
përdoruesit në rrjetet kompjuterike 
globale;transmetim video-sipas 
kërkesës;shërbime 
videokonference;shërbime të postës 
zanore;transmetim pa tel (wireless) dhe 
nëpërmjet internetit.Transmetim kabllor 
televiziv;Transmetim me satelit;Transmetim 
televiziv;Transmetim në radio;Sigurimi i 
lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet 
global kompjuterik;Shërbime bordesh 
buletini elektronik;Transmision ndihmës 
kompjuterik i mesazheve dhe 
imazheve;Shërbime njoftimi [radio, telefon 
ose mjete të tjera të komunikimit 
elektronik];Komunikime nëpërmjet 
terminaleve kompjuterike;Komunikime me 
anë të telefonit;Komunikime me anë të 
fibrave (fibra) të rrjeteve optike;Kanale 
telekomunikimi (Që sigurojnë —) shërbime 
për blerje me anë të televizorit;Dhënia e 
kanaleve telekomunikuese për shërbimet e 
blerjes me anë të televizorit  
41  Zbavitje; Prodhimi i programeve në 
radio dhe television; Prodhimi i shfaqjeve; 
Programe në radio dhe television; Botimi i 
librave dhe gazetave elektronike on-line në 
internet;  Botimi i sfondeve elektronike të 
ekraneve; Botimi i teksteve, të ndryshme 
nga tekstet publicitare; Drejtimi i 
koncerteve; Dhënia me qira e filmave; 
Dhënia me qira e filmave kinematografikë; 

Dhënia me qira e pamjeve të shfaqjeve; 
Dhënia me qira e regjistrimeve të zërit;  
Dhënia me qira e regjistruesve të video-
kasetave; Dhënia me qira e seteve të radios 
dhe televizionit; Dhënia me qira 
regjistrimeve të zërit; Filma 
kinematografikë; Fotografi; Informacion 
argëtimi; Klube nate; Ofrimi i botimeve 
elektronike on-line, jo të shkarkueshme; 
Ofrimi i shërbimeve karaoke;  Organizimi 
dhe drejtimi i koncerteve; Performanca 
(Prezantimi i drejtpërdrejtë); Prodhim 
filmash; Shërbime diskoteke; Shërbime të 
studiove regjistruese;  
42  Analiza sistemesh 
kompjuterike;Dizenjim veshjesh;projektim 
dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 
mekanike dhe ajo e programeve;Dublikimi i 
programeve kompjuterike;Dhënie me qira e 
programeve kompjuterike;Programimi i 
programeve të sigurisë në internet;Dizenjim 
i dekorit te brendshem;Dizenjim 
industrial;Dizenjim paketimi;Krijimin dhe 
mirëmbajtjen e faqeve në internet për të 
tjerët  
43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve 
dhe pijeve;strehim i 
përkohshëm;Lokale;Motele;Restorante;Rez
ervime hoteli;Shërbime baresh;Shërbimet e 
shtëpive turistike.  
45  Menazhim i të drejtës së 
autorit;monitorim i të drejtave të pronësisë 
intelektuale për qëllime këshilluese juridike.  
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(732)  Rigels Rajku 
Lagja nr. 13, Rruga "Pavarsia" Objekti me 
numer pasurie 39/151, Kati i pare, Zona 
Kadestrale 8515, Durres, AL 
(740) Ermir Gjyzeli 
Rruga '' Shaban Gjyzeli'' Sallmone, Shijak 
(511) 9  Aparate argëtimi përshtatur për 
përdorim me ekran të jashtëm ose monitor; 
Aparate disqesh; Aparate mësimi 
audiovizuale; Aparate pastrues për disqe të 
regjistrimit të zërit; Aparate mësimi 
audiovizuale; Aparate ndërlidhjeje; Aparate 
për kopjim vizatim, imazhi; Aparate për 
mesazhe telefonike; Aparate për prerjen e 
filmit; Aparate për regjistrimin e tingjullit; 
Aparate për riprodhimin e tingullit; Aparate 
për transmetimin e tingullit; Aparate 
telefoni; Aparate televizive; Bobina 
[fotografi]; Disketa; Disqe kompakt [audio-
video]; Disqe kompakt [Memorje vetëm 
leximi]; Disqe llogaritës; Disqe, magnetikë; 
Disqe optikë; Disqe për regjistrimin e 
tingullit; Ekrane [fotografi]; Ekrane për 
ilustrimin e fotove; Ekrane videosh; Film 
kinematografik, i ekspozuar; Filma me 
kartona; Filma për projektim [Fotografi]; 
Filma, të hapur; Filtra [fotografi]; 
Gramafonë, muzikorë; Gramafonë për 
kompjutera; Holograme; Kamera [fotografi]; 
Kamera kinematografike; Karta me qark të 
integruar [karta smart]; Karta smart [karta 
me qark të integruar]; Karta të koduara, 
magnetike; Kasetë; Kompjuter për shënime; 
Kompjutera; Kompjutera portativë; Kufje; 
Magnetofon; Magnetofonë me kaseta; 
Magnetofonë për disqe; Memorie 
kompjuterash; Mikrofonë; Monitorë 
[programe kompjuteri]; Pajisje komunikimi 
për kompjutera; Paketa lojrash elektronike; 
Programe (Funksionojnë në kompjutera —) 
të regjistruar; Programe (Kompjuter —) 
[programe të shkarkueshme]; Programe 
kompjuterike [programe të 
transferueshme];  Programe kompjuterike, 
të regjistruar; Programe lojrash 
kompjuterike;  Programe që vënë në veprim 

kompjuterat, të regjistruara; Projektorë për 
pamje vizive rrëshqitëse; Publikime 
elektronike, të shkarkueshme; Radio; Radio 
për automjete; Regjistrues videosh; 
Software për kompjuterin, I regjistruar; 
Syze; Syze dielli; Syze [optike]; Shirita për 
regjistrimin e tingullit; Shirita videokasete; 
Telefona të lëvizshëm; Telefona video; 
Transmetues [telekomunikacioni]; Video 
kaseta;  Videokamera;  
14  Bizhuteri; Bizhuteri me gurë artificialë 
[bizhuteri me porosi]; Byzylykë [bizhuteri]; 
Diamante; Figurina [statujëza] prej metali të 
çmuar; Kapëse kollaresh; Karfica 
zbukuruese; Kupa prej metali te cmuar; 
Medalione [bizhuteri]; Monedha; Pjata 
tavoline prej metali te cmuar; 
Punime artistike prej metali të çmuar; 
Statuja prej metali të çmuar; Suvenire bakri; 
Tabaka prej metali te cmuar; Varëse qafe 
[bizhuteri]; Vathë;   
16  Letër, karton, letër ambalazhi, çanta 
(zarfa, qese) letre për paketim, afishe, 
postera, katalogë e almanake, broshura, 
botime periodike, fletë letre (kacelarie), 
tabela reklamash prej letre dhe kartoni, 
revista (botime periodike), kuti kartoni ose 
letre, letër shkrimi;materiale të 
shtypura;material për lidhje 
librash;fotografi;artikuj shkrimi;ngjitës për 
qëllime kancelarie ose shtëpie;materiale 
artistësh;furça bojërash;makina shkrimi dhe 
artikuj të nevojshëm zyre (përveç 
orendive);materiale udhëzuese dhe 
mësimdhënie (përveç aparateve);materiale 
plastike për paketim; kuti prej plastikës, 
letër plastike për ambalazhim, çanta 
plastike (zarfa, qese) fleta të celulozës të 
përdorur për ambalazhimin dhe për 
paketim, film (mbështjellje plastike);modele 
stampuese;kallëpe stampimi.  
25  Dorashka; Fanella për sporte; Funde; 
Geta; Jelekë; Kanatjere; Kapele; Këmisha; 
Këpucë; Kostume; Kravata; Pallto; 
Pantallona; Pantofla; Pulovra; Shalle; Të 
brendshme; Veshje lëkure; Veshje plazhi; 



Çorape.  
30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, 
miell palme, kafe artificiale; miell dhe 
preparate të prodhuara prej drithrave, 
bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë 
ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, pluhur për 
pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për 
shije); erëza; akull; Pica; Sanduiçe; Spageti; 
Ëmbëlsira; Çokollatë; Torta.  
32  Birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si 
dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe lëngje 
frutash;shurup dhe preparate të tjera për 
prodhimin e pijeve;Ekstrakte joalkoolike 
frutash;Esenca për bërjen e pijeve;Koktejle, 
joalkoolike;Lëngje frutash  
33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet e 
birrës); Koktejle; Konjak; Likere; Rum; Sake; 
Sidër; Uiski; Uzo [liker]; Verë; Vodkë; Xhin.  
35  Shërbime të agjencisë së talenteve 
(Menaxhim i biznesit interpretues); 
Reklamat; menaxhim biznesi; administrim 
biznesi; shërbime zyre; Reklamim në 
Internet nëpërmjet një rrjeti kompjuterash; 
Reklamim në radio; Reklamim në television; 
Reklamime me anë të postës;  Sistemimi i 
informacionit në sistemet e të dhënave 
kompjuterike; Shërbime për qëllime 
reklamash; Menaxhim biznesi dhe 
konsulencë organizimi; Menaxhim biznesi i 
artistëve interpretues; Menaxhim biznesi 
për hotele; Modelim për reklamim ose 
promocion të shitjeve; Organizimi i 
ekspozitave për qëllime tregtare ose 
reklamimi; Botim i teksteve publicitare; 
Dhënie me qira e kohës së reklamimit në 
median transmetuese; Dhënie me qira e 
materialeve publicitare;   
38  Telekomunikacione, 
konkretisht:komunikimet me anë të 
telefonave celularë;komunikimet nga 
terminalet e kompjuterit;komunikimet me 
rrjetet të fibrave optikë;komunikimet me 
telefon;shërbime kompjuteri për 
transmetimin e mesazheve dhe 
imazheve;shërbime elektronike të bordit të 
buletinit (shërbimet e 

telekomunikacionit];informacione rreth 
telekomunikacionit;ofrimi i bisedave në 
internet;transmetim televiziv dhe 
transmetim televiziv satelitor;transmetim i 
skedarëve digjital;transmetimi i 
telegrameve;sigurimi i aksesit të 
përdoruesit në rrjetet kompjuterike 
globale;transmetim video-sipas 
kërkesës;shërbime 
videokonference;shërbime të postës 
zanore;transmetim pa tel (wireless) dhe 
nëpërmjet internetit.Transmetim kabllor 
televiziv;Transmetim me satelit;Transmetim 
televiziv;Transmetim në radio;Sigurimi i 
lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet 
global kompjuterik;Shërbime bordesh 
buletini elektronik;Transmision ndihmës 
kompjuterik i mesazheve dhe 
imazheve;Shërbime njoftimi [radio, telefon 
ose mjete të tjera të komunikimit 
elektronik];Komunikime nëpërmjet 
terminaleve kompjuterike;Komunikime me 
anë të telefonit;Komunikime me anë të 
fibrave (fibra) të rrjeteve optike;Kanale 
telekomunikimi (Që sigurojnë —) shërbime 
për blerje me anë të televizorit;Dhënia e 
kanaleve telekomunikuese për shërbimet e 
blerjes me anë të televizorit  
41  Zbavitje; Prodhimi i programeve në 
radio dhe television; Prodhimi i shfaqjeve; 
Programe në radio dhe television; Botimi i 
librave dhe gazetave elektronike on-line në 
internet;  Botimi i sfondeve elektronike të 
ekraneve; Botimi i teksteve, të ndryshme 
nga tekstet publicitare; Drejtimi i 
koncerteve; Dhënia me qira e filmave; 
Dhënia me qira e filmave kinematografikë; 
Dhënia me qira e pamjeve të shfaqjeve; 
Dhënia me qira e regjistrimeve të zërit;  
Dhënia me qira e regjistruesve të video-
kasetave; Dhënia me qira e seteve të radios 
dhe televizionit; Dhënia me qira 
regjistrimeve të zërit; Filma 
kinematografikë; Fotografi; Informacion 
argëtimi; Klube nate; Ofrimi i botimeve 
elektronike on-line, jo të shkarkueshme; 



Ofrimi i shërbimeve karaoke;  Organizimi 
dhe drejtimi i koncerteve; Performanca 
(Prezantimi i drejtpërdrejtë); Prodhim 
filmash; Shërbime diskoteke; Shërbime të 
studiove regjistruese;   
42  Analiza sistemesh 
kompjuterike;Dizenjim veshjesh;projektim 
dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 
mekanike dhe ajo e programeve;Dublikimi i 
programeve kompjuterike;Dhënie me qira e 
programeve kompjuterike;Programimi i 
programeve të sigurisë në internet;Dizenjim 
i dekorit te brendshem;Dizenjim 
industrial;Dizenjim paketimi;Krijimin dhe 
mirëmbajtjen e faqeve në internet për të 
tjerët  
43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve 
dhe pijeve;strehim i 
përkohshëm;Lokale;Motele;Restorante;Rez
ervime hoteli;Shërbime baresh;Shërbimet e 
shtëpive turistike.  
45  Menazhim i të drejtës së 
autorit;monitorim i të drejtave të pronësisë 
intelektuale për qëllime këshilluese juridike.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/440 
(220)  05/06/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  e bardhë; e zezë 
(732)  NIKOLLAQ HALIT 
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.9, rruga ''Siri 
Kodra'', ish-blloku I magazinave, brenda 

frigoriferit, AL 
(740) NIKOLLAQ HALIT 
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.9, rruga ''Siri 
Kodra'', ish frigoriferi. 
(511) 6  Leter alumini  
16  Fletë absorbuese prej letre ose plastike 
për paketimin e ushqimeve; kuti të 
palosshme të letrës; kutitë e kartonit; çanta 
plastike për paketim; mbështjellëset e 
ushqimit; letër ambalazhi për ushqim;  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/441 
(220)  05/06/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) Greek Original Souvlaki  
(591)  e kuqe; e bardhë; e zezë 
(732)  Shpresa Halit 
Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Luigj 
Gurakuqi, Godina nr.2, kati i pare, AL 
(740) Shpresa Halit 
Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Luigj 
Gurakuqi, Godina nr.2, kati i pare 
(511) 43  Shërbime furnizimi me ushqime 
dhe pije; shërbime kafeneje dhe bari; 
shërbime të përgatitjes së ushqimit dhe 
pijeve; shërbime restoranti ushqime dhe 
pije për ti marre me vete; shërbime 
restoranti; shërbime restoranti fast-food; 
shërbime restoranti me shërbim të shpejte; 
shërbime restoranti vetë-sherbim; shërbime 
bari snack, restoranti dhe bari përfshire 
marrjen me vete; sigurimi i ushqimeve te 



pergatitura; përgatitja e ushqimit ose 
vakteve për konsum në ose jashtë 
ambientit.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/447 
(220)  09/06/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale (300)   
(526 ) food 
(591)  jeshile; e bardhë 
(732)  T.F.A SHPK 
TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Emin 
Duraku, Pallati nr.10 Shkalla 13, 
Apartamenti 2, AL 
(740) ALEKSANDER PRIFTI 
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, Shkalla 
1, zyra nr.9 
(511) 43  Sherbim restoranti  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/448 
(220)  09/06/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)  jeshile; e bardhë 
(732)  T.F.A SHPK 
TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Emin 
Duraku, Pallati nr.10 Shkalla 13, 
Apartamenti 2, AL 
(740) ALEKSANDER PRIFTI 
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, Shkalla 
1, zyra nr.9 
(511) 43  Shërbim restoranti  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/449 
(220)  09/06/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) Clima 
(591)  bojëqielli, e bardhë, portokalli 
(732)  ALBANIA ENGINEERING 
CONSTRUCTION SHPK   



Mezez, Njesia nr.11, rruga Gjergj Kastrioti 
Skenderbeu, ndertesa 3, hyrja 3, kodi postar 
1050, Kashar Tirane - Shqiperi. , AL 
(740) Vilson Duka 
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 
Hyrja E, Kati 2, Ap 4 
(511) 11    aparate për ftohje të ajrit; 
tharësit e ajrit; sterilizuesit e ajrit; 
autoklava, elektrike, për gatim / cookers 
presion, elektrike; furra; pajisje vaske; 
aparate ftohëse të pijeve; tostiere buke; 
makinere për pjekje të bukës; radiatorë të 
ngrohjes qendrore; makina kafeje, elektrike; 
pajisje anti-vigjilente për automjete [pajisje 
llambë] / pajisje anti-verbuese për 
automjete [pajisje llambë]; kondicioner për 
automjete; aparatet dhe makinat e 
pastrimit të ajrit; pajisjet dhe instalimet e 
ftohjes; pajisje shkrirëse për automjete; 
filtra për ujë të pijshëm; ngrirëse ( frigorifer 
ngrires ); kaldaja me gaz; tharëse flokësh; 
aparate për tharjen e duarve për banjot; 
akumulatorët e nxehtësisë; rigjeneratorë të 
ngrohjes; ngrohese për banjot; aparate per 
ngrohje; bojler për ngrohje; aparate për 
ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të 
lëngëta ose të gazta; aparate për ngrohje, 
elektrike; makineri dhe aparate te akullit;  
makineri për të bërë akullore; furra; llambat 
elektrike; llambat; tharëse lavanderi, 
elektrike / larëse lavanderi, elektrike; furrat 
me mikrovalë për qëllime industriale; 
radiatorë [ngrohje]; kabinete frigoriferike; 
aparate dhe makineri frigoriferike; dhomat 
frigoriferike / frigoriferët në këmbë;  
aparate dhe instalime sanitare; kabina 
dushi; dushe; soba [aparatet e ngrohjes]; 
ngrohese te ujit; pajisje elektrike për të 
bërë kos.  
35  Sherbime shitje me shumice dhe pakice 
ne dyqan dhe nepermjet faqeve te 
internetit te produkteve: Pajisje elektronike, 
elektro-shtepiake, te ngrohjes, ventilimit 
dhe kondicionimit te klimes, impiante te 
brendshme elektrike, radiotelefoni, tv, 
pajisje dhe sistemeve per mbrojtjen nga 

zjarri, produkte dhe pajisje ndertimi, 
produkte dhe pajisje hidrosanitare, 
produkte dhe pajisje kamera te sigurise, 
sisteme alarmi, sisteme kontrolli hyrje - 
dalje, sisteme telefonike, sisteme parkimi, 
sisteme audio, sisteme dhe produkte te IT; 
promovimi i shitjeve për të tjerët; 
organizimi i panaireve tregtare për qëllime 
komerciale ose reklamimi; reklamimi në 
internet në një rrjet kompjuterik; shërbime 
prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave 
dhe shërbimeve për biznese të tjera]; 
prezantimi i mallrave në media komunikimi, 
për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 
të ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe 
përfundimi i transaksioneve tregtare për 
palët e treta; sigurimi i një tregu në internet 
për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 
shërbimeve; informacion tregtar dhe 
këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e 
produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 
paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me 
qira e stendave të shitjes;  optimizimi i 
motorëve të kërkimit për promovimin e 
shitjeve; hartimi i materialeve reklamuese; 
promovimi i mallrave dhe shërbimeve 
përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; 
marketing;  demonstrim i mallrave; 
asistencë për menaxhim komercial apo 
industrial; shpërndarja e mostrave; 
reklamimi / publiciteti; marredheniet me 
publikun; organizimi i ekspozitave për 
qëllime komerciale ose reklamuese.  
37  Shërbime që kanë të bëjnë me 
ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, 
digave ose linjave të transmetimit dhe 
shërbimeve të ndërmarrjeve të 
specializuara në fushën e konstruksioneve 
siç janë ato të bojaxhinjve, hidrauliket, 
instaluesit e ngrohjes ose 
çative;Informacione per ndertim;Prishjen e 
ndërtesave;Konsulence per 
ndertim;Ndertim fabrikash;Instalimi, 
mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe 
pajisjeve te zyrave;Rindërtimin e motorëve 
që janë konsumuar ose pjesërisht të 



shkatërruara;Rindërtimin e makinerive që 
janë konsumuar ose pjesërisht të 
shkatërruara;Riparim i linjave 
elektrike;Ndertime dhe riparime te 
depove;Mbikëqyrja e ndërtimit të 
ndërtesave;Ndërtimi i stallave të bukura 
dhe dyqaneve;Lyerje, të brendshme dhe të 
jashtme;Izolime ndertimi; suvatim;Dhenie 
me qira e buldozerëve;Dhenie me qira e 
vinçave [pajisje ndërtimi]; Dhenie me qira e 
pajisjeve të ndërtimit;Riparime;  pastrim 
rruge;Instalimin dhe riparimin e pajisjeve 
për ngrohje;Instalimin, mirëmbajtjen dhe 
riparimin e pajisjeve kompjuterike;Instalimi 
dhe riparimi i pajisjeve të ujitjes;Instalimin, 
mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive;  
instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike; 
instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrirjes; 
instalimi dhe riparimi i aparateve të 
kondicionimit.  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/467 
(220)  11/06/2020 
(540)   

PINUCHI 
 

 (551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 )  
(591)   
(732)  MILOSAO SH.P.K 
Lagjia Nr.1, Rruga "Skenderbeu", Ap. Nr. 30, 
Kati 1 Sarandë, AL 
(740) Moreno Malevi 
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, 
Sh.40, Tiranë 
(511) 7  Aparate elektrike pastrimi;printues 
3D; shtypese frutash, elektrike, për qëllime 
shtëpiake; Pastrues me vakuum elektrik; 
aparate larjeje; makineritë dhe aparatet për 
pastrim, elektrike; pistolete me ngjites, 
elektrike; pajisje robotike pastrimi per 
mirembajtje për qellime shtepiake  

11  Pajisje per qëllime gatimi, ngrohje, 
ftohje; Aparate pjekjeje;  aparate për 
ftohjen e ajrit; makina kafeje, elektrike; 
makineri per pergatitjen e akulloreve; 
aparate dhe makina për pastrimin e ujit; 
Skarë pjekje.  
18   Çadra  
20  Mobilje druri;mobilje per zyre;mobilje 
per kuzhine;mobilje per 
shtepi;krevate;doreza druri;trokitësa dere, 
jo prej metali;mberthyes dere jo prej 
metali;mbyllëset e dyerve, jo prej burimeve 
metalike, jo elektrike / derë, jo prej metali, 
jo elektrike;ndalesa dyersh, jo prej metali 
ose gome; stola [mobilje]; Rafte  
35  Prezantimi i mallrave në media 
komunikimi, për qëllime të shitjes me 
pakicë;sigurimi i një tregu online për 
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 
shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e 
biznesit; konsulencë për menaxhimin e 
biznesit; konsulencë për organizimin e 
biznesit; promovimin e shitjeve për të 
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për 
qëllime komerciale ose reklamuese; 
organizimi i ekspozitave për qëllime 
komerciale ose reklamuese; demonstrim i 
mallrave; dizenjimi i materialeve 
reklamuese; shpërndarjen e materialit 
reklamues; shërbimet e ekspozimit për 
qëllime reklamimi; studime tregu; 
reklamim/publicitet;shërbimet e agjencisë 
së reklamave / shërbimet e agjencive 
publicitare; Dhenie me qira e hapësirave 
reklamuese; 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; marrëdhëniet me 
publikun; dhenie me qira materiale 
publicitare; shërbime prokurimi për të 
tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për 



biznese të tjera]; asistencë për menaxhim 
komercial apo industrial; sigurimin e 
informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe 
online (web site)  
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/469 
(220)  11/06/2020 
(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
(300)   
(526 ) Agjenci sherbime funerale; Tirane-
Albania, 2000 
(591)  blu; portokall; e zezë; bezhë; 
(732)  ALBA-2000 SHPK 
Rruga Dibres, Nr.302, Tirane, AL 
(740) Arbian DEDEJ 
Rruga Dibres, Nr.302, Tirane 
(511) 6  Vazo bronzi; korniza bronzi; 
shkronja bronzi (punime arti)  
21  Foto porcelani (punime arti prej 
porcelani)  
26  Lule artificiale; kurora  
31  Lule natyrale; kurora  
37  Ndertim varresh  
39  Transport ajror; transport me autobus; 
transport auto; transport me traget  
43  Sherbim bari;sherbim kafeneje;ushqime 
dhe pije per katering;sherbim pritje per 
akomodim te perkohshem (menaxhim 
pritje-percjellje)  
45  Sherbime varrimi; sherbime 
krematorium; sherbime per balsamimin e 
kufomes; drejtim te ceremonies funerale; 
sherbime funerale; organizim sherbimeve 
fetare   
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(210)  AL/T/ 2019/200 
(540)  World Wine 
(732)  "Worldwine" SHPK 
"Rruga e Serave", Fshati Picar Vore, Tirane, AL 
(151)  19/06/2020 
(180)  04/03/2029 
(111)  20702 
(300)   
(510)  33, 
(526)  Wine 
(591)  -Vishje: Cyan 29%, Magenta 96%, Yellow 76%, K29% 
E zezë: Cyan 48.59%, Magenta 83.56%, Yellow 70.01%, K72.45% 
 
(740) Besfort Gjoleka 
"Rruga e Serave", Fshati Picar Vore, Tirane 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/550 
(540)  KPL 
(732)  KPL 
Rruga Ali Ndroqi, Pallati i ri Shk.1, Zyra 1, TIRANE, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  10/06/2029 
(111)  20722 
(300)   
(510)  37, 43  44, 
(526)  Katering; Pastrim; Lavanderi 
(591)  -blu 0%, e kuqe 39%, e verdhe 80%, e zeze 0%, 
blu 60%, e kuqe 0%, e verdhe 95%, e zeze 0%, 
blu 85%, e kuqe 0%, e verdhe 14%, e zeze 0%; 
(740) ERIND KOSOVA 
Rruga e Dibres, Pallati 432, Shkalla 2, Ap.20, TIRANE 
 
 
 
 



 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/551 
(540)  SORI-AL 
(732)  SORI-AL 
Rruga Beqir Luga, Pallati nr.3, Shk.1/1, TIRANE, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  10/06/2029 
(111)  20720 
(300)   
(510)  37, 43  44, 
(526)  AL 
(591)  -Lart blu 0%, e kuqe 80 %, e verdhe 81%, e zeze 0%, 
Lart blu 0%, e kuqe 37 %, e verdhe 88%,e zeze 0%, 
 
Poshte blu 61%, e kuqe 78%, e verdhe 0%, e zeze 0%, 
poshte blu 69%, e kuqe 48%, e verdhe 0%, e zeze 0%; 
Poshte logo eshte shoqeruar me tekstin Sori-al me keto vlera ngjyrash  
blu 0%, e kuqe 81%, e verdhe 56%, e zeze 0%, 
(740) ERIND KOSOVA 
Rruga e Dibres , Pallati 432,  Shk.2, Ap.20 , TIRANE 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/587 
(540)  primaderm 
(732)  Express Pharma 
Rruga Larushk, Ndertese private 1 kateshe, DPE 2, zona kadastrale 2385, Numer Pasurie 
140/48, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  15/07/2029 
(111)  20721 
(300)   
(510)  44, 
(526)  derm 
(591)  -roze; jeshile 
(740) Faik Mecuku 
Rruga Abdyl Frasheri,Pallat. Hekla,Tirane 
 



 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/652 
(540)  Dragobia Energy 
(732)  Dragobia Energy 
Rruga Papa Gjon Pali i II, Ndertesa 12, ABA Business Center , Kati 7, Tirane, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  16/07/2029 
(111)  20718 
(300)   
(510)  40, 
(526)  Energy 
(591)  -bojeqiell;blu;e bardhe 
(740) Ledi Hysenj 
Rruga Papa Gjon Pali II, ABA Center, Kati 7, Tirane 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/691 
(540)  DHKZ DHOMA KOMBËTARE E ZEJTARISË 
(732)  Dhoma Kombetare e Zejtarise 
Bul. Bajram Curri, God 2 ,Kate, Brenda DRFPPNR 4,  TIRANE, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  30/07/2029 
(111)  20709 
(300)   
(510)  35, 
(526)  Dhoma; Kombëtare; Zejtarisë; National chamber of crafts ALBANIA 
(591)  -E bardhë; e kuqe; e zezë 
(740) Galinija Gjoni 
Rruga "Pjetër Bogdani" Tiranë, Shqipëri 
 
 
 
 
 



 
 
(210)  AL/T/ 2019/735 
(540)  GEEK ROOM 
(732)  BRENTON BËNJA 
Rr: Bill Klinton, Apartamenti:36, Hyrja:1, Selite, Tiranë, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  16/08/2029 
(111)  20724 
(300)   
(510)  41, 
(526)   
(591)  - 
(740) BRENTON BËNJA 
Rr: Bill Klinton, Apartamenti:36, Hyrja:1, Selite, Tiranë 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/759 
(540)  PregnanSee see your future 
(732)  Tryfon Charitos 
Rr.''Peti", ndertesa 23, hyrja 3, ap.8, Farke,Tirane, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  29/08/2029 
(111)  20725 
(300)   
(510)  5, 
(526)   
(591)  -blu; e zezë 
(740) Tryfon Charitos 
Rr.''Peti", ndertesa 23, hyrja 3, ap.8 Farke, Tirane 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/835 
(540)  Lucky Travel 



(732)  Dorentina Nikolli 
Rruga Perlat Rexhepi, Pallati 5, Shkalla 2, Kati 1, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  19/09/2029 
(111)  20726 
(300)   
(510)  39  43, 
(526)  Travel 
(591)  - 
(740) Dorentina Nikolli 
Rruga Perlat Rexhepi, Pallati 5, Shkalla 2, Kati 1 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/862 
(540)  Calme BEAUTY MED CLINIC 
(732)  CALME - Beauty Med Clinic SHPK  
Njesia Bashkiake nr. 5, Rruga "Brigada e Tete", Pallatet Agimi, (Nr. 358/1, Nr. 358/2, Nr. 2 dhe 
Nr. 5), Tirane – Shqiperi , AL 
(151)  19/06/2020 
(180)  26/09/2029 
(111)  20704 
(300)   
(510)  44, 
(526)  BEAUTY MED CLINIC 
(591)  -e zeze; kafe 
(740) Vilson Duka 
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4. 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/869 
(540)  START 
(732)  KEVUÇI SHPK 
Rruga Dytesore TR-DR, Km.5, Pasuria nr.1165/18, zk.2105, vol 18, fq.55, Kashar, Tirane-
Shqiperi, AL 



(151)  24/06/2020 
(180)  30/09/2029 
(111)  20715 
(300)   
(510)  4, 35  43, 
(526)   
(591)  -e kuqe; e bardhe 
(740) Vilson Duka 
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/903 
(540)  CUNI AUTO 
(732)  Anton Çuni 
Berdice e Siperme, Lagjja Bahçallek, Rruga Tirana, km 1, nr pasurie 11/4, zona kadastrale 8596, 
Shkoder - Shqiperi., AL 
(151)  19/06/2020 
(180)  08/10/2029 
(111)  20705 
(300)   
(510)  35, 37  39, 
(526)  AUTO 
(591)  -blu; e gjelber 
(740) Vilson Duka 
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati2, Ap.4 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/916 
(540)  COLGATE SMILE FOR GOOD EVERYTHING YOU NEED NOTHING YOU DON'T 
(732)  Colgate-Palmolive Company, a Delaware Corporation 
300 Park Avenue, New York, New York 10022, USA, US 
(151)  24/06/2020 
(180)  14/10/2029 
(111)  20706 



(300)   
(510)  3  21, 
(526)   
(591)  -e kuqe; e bardhë; gri; gri e errët; kafe e hapur 
(740) Melina Nika 
Rruga Fadil Rada, Pall. Gener 2, Shk.C, Nr.2/1, Tirane 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/917 
(540)  BLACK SCORPIONS SH.P.S.F SECURITY  
(732)  BLACK SCORPIONS SHPK 
LAGJIA 15, Rr. Aleksander Goga, Porto Romano, Durres, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  14/10/2029 
(111)  20708 
(300)   
(510)  45, 
(526)  Security; SH.P.S.F  
(591)  -E  kuqe; Blu; E zezë 
(740) Saina Miziri  
Rr. Vaso Pasha, Nr.7, Tirane 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/927 
(540)  PASTELITOS cake boutique 
(732)  Ana Lucia 
Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Sheh Ahmet Pazari, Pallati Ambasador 2, Kati 0, Tirane - Shqiperi, 
AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  18/10/2029 
(111)  20716 
(300)   
(510)  30  43, 
(526)  cake boutique 



(591)  -e zezë 
(740) Vilson Duka 
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/932 
(540)  SAAT 
(732)  Diamond Quest Ltd 
OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (VG), VG 
(151)  24/06/2020 
(180)  21/10/2029 
(111)  20717 
(300)   
(510)  34, 
(526)   
(591)  - 
(740) Fatos Dega 
Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, Tiranë, Tiranë 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/944 
(540)  NOVAL LABORATORY 
(732)  NOVAL LABORATORY SHPK 
Xhafzotaj Koxhas Rruga dytesore ''Maminas Vore'', Nr 20/38, Durres-Shqiperi, AL 
(151)  19/06/2020 
(180)  23/10/2029 
(111)  20700 
(300)   
(510)  42, 
(526)  LABORATORY 
(591)  -e bardhë; Pantone 219 C; Pantone 320 C; Pantone 7409 C; Pantone 2627 C 
(740) Vilson Duka 
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4 
 



 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/958 
(540)  LORSILAN 
(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 
Danica 5, 48 000 Koprivnica, HRVATSKA, HR 
(151)  24/06/2020 
(180)  28/10/2029 
(111)  20711 
(300)   
(510)  5, 
(526)   
(591)  - 
(740) Krenar LOLOÇI 
Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri  
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/963 
(540)  Eden Park 
(732)  Gentian Bami 
Njësia Bashkiake nr.9, kryqëzimi i rrugës së Barrikadave dhe rrugës së Dibrës, ndërtesa nr.1, 
Tiranë, Shqipëri, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  29/10/2029 
(111)  20710 
(300)   
(510)  43, 
(526)  Park 
(591)  -Jeshile; jeshile e errët; e zezë 
(740) Gentian Bami 
Njësia Bashkiake nr.9, kryqëzimi i rrugës së Barrikadave dhe rrugës së Dibrës, ndërtesa nr.1, 
Tiranë, Shqipëri 
 
 
 



 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/969 
(540)  MAJOR SECURITY 
(732)  MAJOR 
Lagjia 15, Rruga ''Aleksander Goga", Durres, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  31/10/2029 
(111)  20712 
(300)   
(510)  45, 
(526)  Security; Siguria; Juaj; Detyrimi; Yne. 
(591)  -E zeze; e bardhe; bezhe. 
(740) MAJLINDA MANUSHI 
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/992 
(540)  DAMA 
(732)  Zini Tollozhina 
Rruga e Volorekes, nr pasurie 7/2/13, zona kadastrale 1298, Bucimas, Korce, AL 
(151)  19/06/2020 
(180)  06/11/2029 
(111)  20701 
(300)   
(510)  33, 
(526)   
(591)  -Argjend 
(740) Neriza Brami 
Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 8/3, Tirane, Shqiperi 
 
 
 
 
 
 
 



(210)  AL/T/ 2019/994 
(540)  Mi Luna Argjendari 
(732)  Kliton Kokomani 
Lagjia nr.4, Bulevardi Dyrrahu, objekt 3 katesh me nr. pasurie 2/88-N.2, Durres, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  11/11/2029 
(111)  20719 
(300)   
(510)  14, 
(526)  Argjendari 
(591)  -e zeze; e bardhe; e verdhe 
(740) Kliton Kokomani 
Rruga ''Emin Duraku'', pll.6/1, njesa Administrative nr.5. Tirane 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/1007 
(540)  Mëso përmes lojës 
(732)  Shoqata "Përtej Barrierave" 
Rr. "Don Bosko'', pallatet Edil, Kulla 4, Kati 8, Nr. 52, Tiranë, Shqipëri, AL 
(151)  19/06/2020 
(180)  14/11/2029 
(111)  20703 
(300)   
(510)  28  41, 
(526)  Mëso; përmes; lojës 
(591)  -Blu, E kaltër, Magenta, E verdhë, Jeshile, E bardhë 
(740) Pjerina Zorba 
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19, 2 D2 familjare 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/1021 
(540)  Off-Grey 
(732)  Okled Rakipi 
Rruga Vaso Pasha, Pallati 3, Shkalla 3, Ap.20, Tirane, AL 



(151)  24/06/2020 
(180)  19/11/2029 
(111)  20723 
(300)   
(510)  25, 
(526)   
(591)  -e zeze 
(740) Okled Rakipi  
Rruga Vaso Pasha, Pallati 3, shkalla 3, ap 20,Tirane 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/1039 
(540)  DEA TAPETE 
(732)  Dafina Prela  
Rruga ''Kastriotet", Nr 325, Tirane, Shqiperi, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  22/11/2029 
(111)  20713 
(300)   
(510)  27, 
(526)  tapete 
(591)  -e bardhe; e zeze; e verdhe 
(740) Galinija Gjoni 
Rruga "Pjeter BOGDANI'', TIRANE, SHQIPERIA 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2019/1068 
(540)  SALAJ 
(732)  Genci Salaj 
Rruga Reshit Çollaku, Pallatet Shallvare, shkalla 19,  kati 2, Tirane -Shqiperi, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  11/12/2029 
(111)  20714 
(300)   



(510)  10  44, 
(526)   
(591)  -blu; portokalli; e bardhe 
(740) Vilson Duka 
Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4 
 
 
 
 
 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/38 
(540)  DENTAL TOUR 
(732)  DENTAL TOUR 
Rruga Sulejman Pitarka, Godina nr.13, Njesia Bashkiake nr.7, Tirane, AL 
(151)  24/06/2020 
(180)  20/01/2030 
(111)  20707 
(300)   
(510)  35  41, 
(526)  Dental 
(591)  -E BARDHË; VJOLLCË E ERRËT; VJOLLCË E HAPUR 
(740) Moreno Malevi 
Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISENJO INDUSTRIALE TË 

REGJISTRUARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

( 21 )  AL/I/ 2019/3 
( 22 )  19/02/2019 
( 54 )  Kuti kartoni 
( 11 )  271 
( 15 )  24/06/2020 
( 30 )   
( 73 )  ARGJIRO GROUP SHPK / Rruga nacionale Gjirokastër-Tepelen, Godine dy kateshe, afer 
parkut te Viroit, Gjirokastër- Shqipëri, AL 
( 72 )   
( 18 )  19/02/2024 
( 51 ) 
( 55 )   
 
 
 
( 21 )  AL/I/ 2019/6 
( 22 )  02/10/2019 
( 54 )  Kanace me kapak 
( 11 )  272 
( 15 )  25/06/2020 
( 30 )   
( 73 )  Armando Gjoçi / Rruga "Haki Stermilli", banesa nr. 18, Kamëz, Tiranë, AL 
( 72 )   
( 18 )  02/10/2024 
( 51 ) 
( 55 )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Refuzime ne baza absolute 



( 210 )  AL/T/ 2018/686 
(540)   
 

 
 ( 732 )  HAKO sh.p.k 
Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, Shqiperi , 
AL 
( 591 )  -Silver (AeAeAe); E bardhë (FtFtFt) 
( 740 ) Anila Biraci 
Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, Shqiperi  
( 511 )  
 
 
 
( 210 )  AL/T/ 2018/687 
(540)   
 

 
 ( 732 )  HAKO sh.p.k 
Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, Shqiperi , 
AL 
( 591 )  -E bardhë (ffffff); e kuqe 
( 740 ) Anila Biraci 
Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, Shqiperi  
( 511 )  
 
 
 
( 210 )  AL/T/ 2018/1009 
(540)   



 

 
 ( 732 )  Bota e Saldimeve 
Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 1, Tirane, AL 
( 591 )  -e zezë; e kuqe; jeshile; e bardhë 
( 740 ) Majlinda MANUSHI 
Rruga "Grigor Heba" Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 
( 511 )  
 
 
 
( 210 )  AL/T/ 2018/1226 
(540)   
 

 
 ( 732 )  ALPITOUR S.P.A. 
VIA ERNESTO LUGARO, 15, Torino, Italy, IT 
( 591 )  -Blu; portokalli. 
( 740 ) Krenar Loloçi 
Rr. ''Ibrahim Rugova'', Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë 
( 511 )  
 
 
 
( 210 )  AL/T/ 2018/1239 
(540)   
 

 
 ( 732 )  Fjona Nasto 



Rr.Muharem Butka, Pall.Rinia 04, Hyrja 2, Kt.4, AL 
( 591 )  -E kuqe; e kaltër 
( 740 ) Fjona Nasto 
Rr.Muharem Butka, Pall.Rinia 04, Hyrja 2, Kt.4 
( 511 )  
 
 


