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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/ 2019/473 

(220)  17/05/2019 

(540)   

CONAD 

PETFRIENDS 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)  302019000023526  03/04/2019  IT 

(526 )  

(591)   

(732)  Conad Consorzio Nazionale 

Dettaglianti Societa' Cooperativa In sigla 

Conad  

Via Michelino, 59-40127, Bologna, Italy, 

IT 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

(511) 3  Kozmetikë për kafshët; 

deodorantët për kafshët shtëpiake; 

pastrues për tabaka të mbeturinave; 

përgatitjet për kafshët, larës goje; 

freskuesit e frymës për kafshët;  

5  Përgatitjet veterinare; Dezinfektues; 

Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Material për veshjet; Mjekësi, ilaçe për 

qëllime veterinare; tërheqës për kafshët 

shtëpiake; përgatitje për larje të kafshëve; 

ushqyes për kafshët; aditivët mjekësorë 

për ushqimin e kafshëve; shtesa 

ushqimore antibiotike për kafshët; vaj 

bimor anti-kruarje për kafshët shtëpiake; 

vajra bimore për kafshët shtëpiake të 

lënduara; pelena absorbuese të letrës për 

kafshët shtëpiake; mjete trajnuese për 

kafshët shtëpiake; pelena për kafshët 

shtëpiake; vitamina për kafshët; ushqimi 

mjekësor; shtesat e vitaminave për 

kafshët; shtesat minerale dietetike për 

kafshët; vitamina dhe shtesa minerale për 

kafshët shtëpiake; shtesë për kafshë; 

shtesa dietike për kafshët; shtesat e 

proteinave për kafshët; shtesa dietike për 

kafshët shtëpiake; aditivëve ushqyese për 

produktet ushqimore për kafshët, për 

qëllime mjekësore; shtesa të proteinave 

për kafshët.  

6  Mallrat metalike; zinxhirë (metal) për 

kafshët; mbajtësit e adresave (metal) për 

kafshët; stalla (struktura) e metaleve për 

kafshët; etiketat e identifikimit të 

metaleve për kafshët; zinxhirët (metalet) 

për përdorim si mbajtës të kafshëve; 

grupet e zakonshme metalike për 

identifikimin e kafshëve të përkëdhelur; 

fuçi (metal i përbashkët) për identifikimin 

e kafshëve; kontejnerët e ushqimit dhe 

pijeve dhe lojë me birila (metal) për 

kafshët shtëpiake.  

8  Pajisje për higjenën dhe bukurinë e 

njerëzve dhe kafshëve; pajisje për qethjen 

e kafshëve.  

10  Veshje terapeutike për kafshët; armë 

balistike; instrumente mjekësore për t'u 

aplikuar në organet e kafshëve; rrota për 

kafshët shtëpiake (ndihmat lëvizëse); 

aparate mjekësore automatike për 

dozimin e kafshëve me injektim; 

aparateve mjekësore dhe kirurgjike për 

kafshët.  

18  Veshje për kafshët shtëpiake; lëkura 

dhe imitimi i lëkurës dhe mallrat e bëra 

nga këto materiale; lëkurat e kafshëve, 

fsheh; jakë për kafshët; mbulon kafshët; 

qafore; mbreh për kafshët; rripa; shirita 

prej lëkure; qese të hundës (qese për 

ushqim);frerët.  

20  Kutitë për kafshët shtëpiake; kuti fole 

për kafshët; kuti për kafshë; mbështetëse 

kafshët; shtretër për kafshët shtëpiake; 

shtretër për strehimin e kafshëve; shtretër 

portative për kafshët shtëpiake;etiketat e 

identifikimit të plastikës për 

kafshët;objekt për kafshët shtëpiake (jo 

arka); fuçi (jo metalike) për identifikimin 

e kafshëve; porta sigurie jo-metalike për 

kafshët shtëpiake.  

21  Kafaze për kafshë shtëpiake; kutitë e 

mbeturinave për kafshët shtëpiake; 

kontejnerët për kafshët dhe kafshët 

shtëpiake; krehërat, furça dhe veglat për 
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kafshët shtëpiake; fole për kafshë, enët  

pijeje për kafshët shtëpiake shtëpiake, 

lopatat për asgjësimin e kafshëve 

jashtëqitjes; enë ushqimore për kafshët 

shtëpiake; kutitë e mbeturinave për 

kafshët shtëpiake;enë ushqimore për 

kafshët shtëpiake; kutitë e mbeturinave 

për kafshët;furça elektrike për kafshët; 

lopatat për hedhjen e mbeturinave 

shtëpiake;produkte për të aktivizuar 

kafshët; shpërndarës të lëngjeve për 

kafshët shtëpiake; enë plastike për 

shpërndarjen e pijeve për kafshët 

shtëpiake; kontejnerët për ruajtjen e 

kafshëve shtëpiake. 25  Veshje për 

kafshët shtëpiake.   

28  Lojëra për kafshët.  

31  Ushqime për kafshët;biskota për 

kafshët;vakt për konsum për 

kafshët;mbeturinat për kafshët;pije për 

kafshët;algarovilla për konsum të 

kafshëve;formula ushqimi për 

kafshët;përgatitjet për ushqimin e 

kafshëve;produktet për përdorim me 

kërpudha të kafshëve;letër me rërë 

(mbeturina) për kafshët shtëpiake;rërë 

aromatike (mbeturina) për kafshët 

shtëpiake;grirë për kafshë;grimca të 

ngrënshme për kafshët shtëpiake;kocka 

dhe shkopinj ushqimor për kafshët 

shtëpiake;ushqimet e kafshëve në formë 

të fishekëve;ushqim të shpendëve, 

drithëra, fara.  

35  Reklamim, administrim biznesi, 

shërbime franchising, konsulencë dhe 

asistencë për menaxhimin, organizimin 

dhe promovimin e shitjeve; asistencë dhe 

shërbime konsulence në lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e dyqaneve, 

supermarketeve dhe dyqaneve të shitjes 

me pakicë; shërbime marketingu me 

pakicë dhe me shumicë për produktet e 

kafshëve; përfshirë produktet veterinare 

dhe farmaceutike për kafshët, preparatet 

kozmetike dhe sanitare për kafshët, 

shtretërit dhe kolibet, orenditë e kafshëve; 

lojëra për kafshët; ushqimet, ushqimet 

dhe mbeturinat për kafshët; vegla 

elektrike dhe jo elektrike për pastrim 

kafshësh; veshmbathje për kafshë, qafore 

dhe rripe për kafshë, etiketat e kafshëve, 

produktet prej lëkure dhe imitimi i 

lëkurës për kafshë, në përgjithësi 

produkte të të gjitha llojeve për përdorim 

me kafshë dhe kafshë shtëpiake gjithashtu 

në formë të teleshoping, marketingut të 

internetit dhe katalogut të porosive 

shërbimet; shërbimet e konsolidimit për 

palët e treta (me përjashtim të transportit) 

për të lejuar konsumatorin të shikojë, 

zgjedhë dhe blejë në dyqane të shitjes me 

pakicë, duke përfshirë dyqane, 

supermarkete në lidhje me produktet e 

përmendura më parë  

41  Konsulencë, shërbime trajnimi për 

rritjen, stërvitjen dhe përkujdesjen e 

kafshëve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/474 

(220)  17/05/2019 

(540)   

CONAD 

ESPERIENZE DI 

GUSTO 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)  302019000023508  03/04/2019  IT 

(526 )  

(591)   

(732)  Conad Consorzio Nazionale 

Dettaglianti Societa' Cooperativa In sigla 

Conad  

Via Michelino, 59-40127, Bologna, Italy, 

IT 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Dajt,Tirane. 
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(511) 29  Mish,mish derri, mish pule; 

Farëra të përgatitura; Përgatitjet e bëra 

nga perimet e freskëta për supa; Supave ; 

ekstrakte të mishit; perime te prera; 

Perime të para-prera për sallate; Qumësht 

soje [zëvendësues i qumështit]; 

Qumësht me yndyrë; Qumësht orizi; 

Qumësht soje [zëvendësues qumështi]; 

Qumësht bajameje; Qumësht ; Qumësht 

kokosi; Fruta të gatuara, të ngrira, të thata 

ose të konservuara, kërpudha dhe perime 

të konservuara; vajra per gatim, Vaj ulliri, 

i virgjër dhe ekstra i virgjër, Yndyrë 

ushqimore; 

Peshk i konservuar,  Qumësht, djathë, 

krem, produkte qumështi dhe produktet e 

qumështit, gjalpë, jogurt; Marmalate, 

reçel; krem qe lyhet buka me bazë 

qumësht ose djathë; Mish, mish të 

përpunuar, Proshutë e pjekur dhe mish të 

shëruar; peshk, djathë, Produktet 

ushqimore të përgatitura nga patatet; 

Snacks me bazë patate; Ushqime të 

përbëra nga ushqime të gatshme për t'u 

ngrënë në bazë të proteinave vegjetale; 

Ushqimet që përbëhen nga ushqimet te 

ngrira të bazuara në proteina bimore; 

Snacks bazuar në perime; Qumështi jo 

bulmet.   

30  Kafe, Çaj, kakao dhe zëvendësues për 

to; Infuzionet bimore; Bukë dhe produkte 

të pjekura, shkopinj buke te pjekur, 

biskota, majatë; brumë, Makarona; Oriz; 

Torta, ëmbëlsirë; Akull, akullore; kos I 

ngrire; sorbeto (sherbet); 

Kos i ngrire dhe sorbet; Ëmbëlsire  e 

pjekur; ëmbëlsira; Torta  sfungjer, 

Çokollata dhe embelsira; Kripërat, erëza, 

aromatizues dhe condiments, Uthull, 

Sheqer  natyral mjaltë, ëmbëlsire, 

çokollata e hapur; Miell; Çaj,Çaj bimor; 

Propolisi për qëllime ushqimore; mjalt që 

ngjit  

31  Frutat e freskëta; ushqim peshku për 

kafshët; malt; kokrra,fara; bimë natyrore 

dhe lule; dru i papërpunuar; lule të thata, 

për zbukurim; Ushqim për shpendët; 

Biskota për qen; Letër për mbeturina  për 

kafshët shtëpiake; Ushqim për kafshë; 

mbeturina për kafshë.  

32  Ujë; Pije jo alkoolike; Aperitiv, jo-

alkoolike; Pije me lëng frutash; pije te 

lehta; pije të pasuruara me proteina; lëng 

frutash; pije te Aromatizuara të gazuara 

për 

birrë; birrë elbi (verë); Nektar frutash 

joalkoolik; Limonata; Përgatitje për të 

bërë pije; Lëngje (Përgatitje për të bërë -); 

P1%rgatitje për të bërë ujë të gazuar; 

Shurupe për pije jo-alkoolike; lëngje; 

lëngje perimesh[pije]; Lëng domate 

[pije]; Pije me hirre; pije me baze soje  

33  Pijet alkoolike (përveç birrës); 

likerna; Pijet alkoolike me frutave; 

Koktej;  

Tretes (likeret dhe alkolerat); përgatitje  

alkoolike të përzier per pije; Musht; Pije 

alkoolike  dhe likerna; Verë;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/552 

(220)  10/06/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) HOTEL & SPA 

(591)  vishnje, lejla, e verdhe, flori, e 

bardhe 

(732)  ''ERGI'' SHPK 

Josif Buda Kavaje Shqiperi, AL 

(740) Ardit Loloçi 
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Rr. Asim Vokshi, Nr.137,Tiranë 

(511) 43  Hoteleri. Shërbime në fushën e 

akomodimit të përkohshëm, shërbime në 

fushën e restorantit, sigurimi i ushqimeve 

dhe pijeve. Shërbime në rezervime për 

udhëtarë për akomodim, nëpërmjet 

angjensive të udhëtimit, rezervime hoteli, 

shërbime kateringu, shërbim bari, dhënie 

me qira e ambjenteve për mbledhje, 

konferenca, restorant, restorant me 

vetëshërbim.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/587 

(220)  15/07/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) derm 

(591)  roze; jeshile 

(732)  Express Pharma 

Rruga Larushk, Ndertese private 1 

kateshe, DPE 2, zona kadastrale 2385, 

Numer Pasurie 140/48, AL 

(740) Faik Mecuku 

Rruga Abdyl Frasheri,Pallat. 

Hekla,Tirane 

(511) 44  Sherbime bukurie ne 

sallon;mbjellje floku;sherbime klinike 

mjekesore;kirurgji plastike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/680 

(220)  24/07/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MAMA; KIDS 

(591)  Ngjyrat e bardhë; e zezë; rozë; 

(732)  Olgert Cepaj 

Njësia Administrative Nr.1, Lagjia ''Ali 

Demi'', Godina Nr.10, Tiranë, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

(511) 25  

Xhinse;këmisha;bluza;pantallona;fustane;

xhupa;dhe veshmbathje të llojeve të 

ndryshme;rripa.  

35  Shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicë të produkteve të veshjeve online.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/684 

(220)  24/07/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  bardh e zi 

(732)  Şölen Çikolata Gida Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi  

4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu 

Cad. No:4 Şehitkamil Gaziantep-Turkey, 

TR 

(740) Evis Zaja 

Rr. Reshit Petrela, Tirane 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale; oriz; tapiakë dhe sagë; miell 

dhe preparatet e bëra nga drithërat; bukë, 

brumë ëmbëlsirash; sheqer, mjaltë, 

melase; maja, pluhur- pjekje; kripë; 

mustard; uthull, salca (shtojca); erëza; 

akull; Ëmbëlsira, çokollata, biskota, 

kërce, vafer, çokollatë me përbërje 

qumështi, tarta, torta, çokollata dhe 

ëmbëlsira me karamel. Çamçakëzat. 

Akullore, akuj ushqimor. Ushqime të 

thata me bazë drithi, kokoshka, tërshërë e 

thërmuar, patatina misri, drithëra 

mëngjesi, grurë të përpunuar për konsum 

njerëzor, elbi i grimcuar për konsum 

njerëzor, tërshërë e përpunuar për konsum 

njerëzor, thekër e përpunuar për konsum 

njerëzor.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/829 

(220)  17/09/2019 

(540)   

City Dental Clinic 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  Dental; Clinic 

(591)   

(732)  Ersted Muço 

Rruga ''Siri Kodra'', Nd.13, H.1, Kati 1, 

Njësia Bashkiake Nr.9, Tiranë, AL 

(740) Ersted Muço 

Rruga e Saraçëve, Nd.4, H.8, Ap.17, 

Njësia Bashkiake Nr.8, Tiranë 

(511) 44  Shërbime mjekësore 

alternative;Shërbime dentare;Përkujdesje 

shëndetësore: Qendër Shërbimesh 

Shëndetësore;Konsulent 

Mjekësor;Shërbime 

Hospitalore;Asistencë 

mjekësore;Kontrolle mjekësore;Shërbime 

analizash mjekësore për qëllime 

diagnostikuese dhe mjekuese;Infermieri 

Mjekësore;Shërbime ortodontike; 

Kirurgji plastike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/830 

(220)  17/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Dental; Clinic 

(591)  Jeshile; e bardhë 

(732)  Ersted Muço 

Rruga ''Siri Kodra'', Nd.13, H.1, Kati 1, 

Njësia Bashkiake Nr.9, Tiranë, AL 

(740) Ersted Muço 

Rruga e Saraçëve, Nd.4, H.8, Ap.17, 

Njësia Bashkiake Nr.8, Tiranë 

(511) 44  Shërbime mjekësore 

alternative;Shërbime dentare;Përkujdesje 

shëndetësore: Qendër Shërbimesh 

Shëndetësore;Konsulent 

Mjekësor;Shërbime 

Hospitalore;Asistencë 

mjekësore;Kontrolle mjekësore;Shërbime 

analizash mjekësore për qëllime 

diagnostikuese dhe mjekuese;Infermieri 
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Mjekësore;Shërbime ortodontike; 

Kirurgji plastike.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/836 

(220)  19/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Travel; Travel is my therapy 

(591)  E zezë; e bardhë; jeshile 

(732)  Dorentina Nikolli  

Rruga Perlat Rexhepi, Pallati 5, Shkalla 

2, Kati 1 , AL 

(740) Dorentina Nikolli  

Rruga Perlat Rexhepi, Pallati 5, Shkalla 

2, Kati 1  

(511) 39  Transport ajror;transport me 

autobuz;transport me anije-

traget;shërbime transporti për vizita 

turistike;prenotimi i vendeve për udhëtim.  

43  Rezervime (Akomodim i 

përkohshëm); Rezervime hoteli.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/845 

(220)  23/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Enterprise Holdings, Inc. 

600 Corporate Park Drive St. Louis, 

Missouri 63105, US 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 12  Automjete, domethënë 

automobila, kamionë, makina, automjete 

tokësore.  

35  Shërbimet e shitjes së automjeteve, 

domethënë, shitje automjetesh në fushën 

e automobilave, kamionëve, makinave, 

automjeteve tokësore; shërbime të 

menaxhimit të biznesit të flotës së 

automjeteve të lidhura me gjurmimin dhe 

monitorimin e automjeteve për qëllime 

tregtare, dhe shërbimet e këshillimit të 

biznesit që lidhen me menaxhimin e një 

flote automjetesh për qëllime tregtare.  

37  Shërbime për riparimin e 

automjeteve; shërbimet e menaxhimit të 

flotës së automjeteve, domethënë, 

riparimi dhe mirëmbajtja e automjeteve.  

39  Shërbime të marrjes me qira dhe të 

dhënies me qera me afat të përcaktuar 

(leasing) të automjeteve; dhe shërbime 

rezervimi për marrjen me qira dhe për 

dhënien me qera me afat të përcaktuar 

(leasing) të automjeteve, domethënë, 

rezervime të marrjes me qira për 

automobila, kamionë, makina, automjete 

tokësore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/848 

(220)  25/09/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) OUTLET 

(591)  BARDHË; BLU 

(732)  FRENER  

Tirane, Kashar YRSHEK, Autostrada 

Tirane Durres, Kilometri 5, Yrshek, AL 

(740) Nazri HAXHIU 

GS1 Albania , Rr. Barrikadave , Pall i Ri 

mbi ish kinema "17 Nëntori"; Shk. 3 , Ap. 

4 

(511) 25  Veshje, kepuce, 

kapele;robdeshamber, rroba 

banje;sandale;mbathje per bebe;korse (per 

veshje te brendshme).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/862 

(220)  26/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) BEAUTY MED CLINIC 

(591)  e zeze; kafe 

(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 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4. 

(511) 44  shërbime salloni bukurie; 

parukeri; shërbime spa shëndetësore; 

këshilla mjekësore për individët me aftësi 

të kufizuara; shërbime terapi; shërbime 

solarium; depilim; shërbime të mjekësisë 

alternative; kujdes shëndetësor; shërbime 

të qendrës shëndetësore; këshillim 

shëndetësor; shërbime klinike mjekësore; 

manikyrim; masazh; fizioterapi / terapi 

fizike; kirurgji plastike; shërbime sauna; 

shërbime solariumi; tatuazhe.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/869 

(220)  30/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e bardhe 

(732)  KEVUÇI SHPK 

Rruga Dytesore TR-DR, Km.5, Pasuria 

nr.1165/18, zk.2105, vol 18, fq.55, 

Kashar, Tirane-Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 
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(511) 4  Gaz prodhues; karburantet/ 

karburantet motorike; karburant; gaz 

karburant; naftë/ lëndë djegëse; vaj 

industrial; lubrifikantë; vaj motori; vaj-

gaz; benzinë; naftë, e papërpunuar ose e 

rafinuar.  

35  Shitje me shumice dhe pakice te 

produkteve si : produkte te fushes se 

hidrokarbureve, gas per perdorim 

industrial dhe shtepiak, benzine, nafte, 

vajguri, vajra motorik dhe industrial, 

aksesor te ndryshem per mjete motorike 

si makina apo motocikleta; demonstrim i 

mallrave.  

43  Shërbime të kafeterisë; shërbime 

kafene; Shërbime restoranti; ushqim dhe 

pije për katering; shërbime bar; shërbime 

hotelerie.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/903 

(220)  08/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) AUTO 

(591)  blu; e gjelber 

(732)  Anton Çuni 

Berdice e Siperme, Lagjja Bahçallek, 

Rruga Tirana, km 1, nr pasurie 11/4, zona 

kadastrale 8596, Shkoder - Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati2, Ap.4 

(511) 35  Shërbime shitje me shumicë 

dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet 

faqeve të internetit të produkteve si: 

Autovetura dhe automjete te ndryshme, 

pjesë këmbimi dhe aksesorë për 

automjete, pjesë këmbimi dhe aksesorë 

për motorcikleta, vajra lubrifikant; 

shërbime të agjencisë import-eksport; 

shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; shërbime prokurimi për të tjerët 

[blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera]; organizimi i ekspozitave 

për qëllime komerciale ose reklamuese; 

marketing; demonstrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve.  

37  Shërbime të riparimit të automjeteve; 

Stacione të shërbimit të automjeteve 

[furnizim me karburant dhe mirëmbajtje]; 

mirëmbajtjen dhe riparimin e 

automjeteve; informacione riparimi; 

lubrifikimi i automjeteve; larje 

automjetesh; lustrim automjeti; 

mirëmbajtja e automjeteve; ngarkimin 

(karikimin) e baterive të automjeteve; 

balancimi i gomave.  

39  Shërbim i  makinave me qira; 

transport; shërbime 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; shërbime për tërheqje të 

automjeteve të dëmtuara ,(shërbime 

karotrreci)  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/904 

(220)  08/10/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Vjetori i Çlirimit te Shqipërisë 

(591)  e kuqe; e zeze 

(732)  Darling Dardha 

Rr.Gjik Kuqali, Nd.14, H.1, Ap.26, 

Njesia 5, Tirane, AL 

(740) Darling Dardha 

Rr.Gjik Kuqali, Nd.14, H.1, Ap.26, 

Njesia 5, Tirane 

(511) 41  Edukim; aktivitete kulturore  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/911 

(220)  10/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) bar-restorant 

(591)  Blu, e bardhe, kafe, e verdhë, e 

kuqe 

(732)  Panda Group 

Lagjja nr.3, Bulevardi Fan.S.Noli, Korçë, 

AL 

(740) Brisida Ademaj 

Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi 

Postar 1016, Tiranë 

(511) 43  Shërbime Bar-Restorant  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/916 

(220)  14/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e bardhë; gri; gri e errët; 

kafe e hapur 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, USA, US 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 3  Pastë dhëmbësh jo-mjekësore, 

larës goje jo-mjekësore  

21  Furça dhëmbësh.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/917 

(220)  14/10/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Security; SH.P.S.F  

(591)  E  kuqe; Blu; E zezë 

(732)  BLACK SCORPIONS SHPK 

LAGJIA 15, Rr. Aleksander Goga, Porto 

Romano, Durres, AL 

(740) Saina Miziri  

Rr. Vaso Pasha, Nr.7, Tirane 

(511) 45  Shërbime sigurimi për 

mbrojtjen e pasurisë dhe të individëve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/919 

(220)  15/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e kuqe 

(732)  Fareed Khalaf Sons Company ( 

Khalaf Stores) 

P.O.Box 586 11118 Amman, Jordan, JO 

(740) Krenar Loloci 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 29  Mish, peshk, shpezë dhe kafshë 

të egra (kafshë gjahu); ekstrakte mishi; 

fruta dhe zarzavate të konservuara, të 

thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, 

komposto; vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/922 

(220)  17/10/2019 

(540)   

Po!Yummy 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Global Logistic sh.p.k 

Autostrada Tiranë - Durrës, km 10, Picar, 

Vorë, Tiranë, AL 

(740) Bledar Korkaj 

Rr ''Maliq Muco'', Blv.''Zogu i Parë'', 

Qendra e Biznesit STAR, Kati i IV, 

Tiranë 

(511) 30  Shurup agave [ëmbëlsues 

natyral];erëza pimentoje;brumë 

bajamesh;ëmbëlsira me 

bajame;glikanxo;pure molle 

[ushqim];preparate aromatike për 

ushqim;kafe artificiale;pluhur sode për 

pjekje;maja [pluhur sode për 

pjekje];baozi [simite të mbushura];miell 

elbi;përzierje brumi të rrahur për 

okonomiyaki [petulla të shijshme 

Japoneze];miell bathësh;uthull 

birre;bibimbap [oriz i përzier me perime 

dhe mish viçi] 

 agjentë lidhës për 

akullore;biskota;bukë;simite;thërrime 

buke;hikërr, e përpunuar;miell 

hikrre;bollgur;simite, 

kuleçë;burrito;pluhur torte;brum keku;kek 

me krem ëmbëlsirash [të 

ftohta];kek;ëmbëlsira*;karamele 

dekorative për ëmbëlsira;kaperi;karamele 

[ëmbëlsira];kripë selinoje;preparate 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

19 

drithërash;copa drithërash;ushqime me 

bazë drithërash;pije me bazë 

kamomile;burgera me djathë 

[sanduiçe];çamçakëz*;çamçakëz për 

frymëmarrje të freskët;çikore 

[zëvendësues kafeje];copëza të holla 

[produkte drithërash];çokollatë;pije 

çokollate me qumësht;muse 

cokollate;çokollatë dekorative për 

ëmbëlsira;krem çokollate me përmbajtje 

arrash;pije me bazë çokollate;krem me 

bazë çokollate;arra të veshura me 

çokollatë;chow-chow [përzierje 

ushqimesh të freskëta dhe turshi];salca 

djegëse [ushqim];kanellë [erëz];karafil 

[erëz];kakao;pije kakaoje me 

qumësht;pije me bazë 

kakaoje;aromatizues kafeje;kafe;pije 

kafeje me qumësht;pije me bazë 

kafeje;përzierje erëzash/salsash për 

ushqime;ëmbëlsira për zbukurimin e 

pemës së Krishtlindjeve;ëmbëlsira;kripë 

gatimi;drithëra;miell misri;misër, i 

bluar;misër, i pjekur;kuskus 

[bollgur];cracker, biskota;salcë thrashegre 

[ushqim];krem tatare për qëllime 

gatimi;kubikë të thekur buke;elb i 

shtypur;tërshërë e shtypur;kerri 

[erëz];krem karamel;muse ëmbelsirash [e 

kofencionuar];brumë;salca për 

sallata;ëmbëlsirë me qumësht / dulce de 

leche;esenca për artikuj ushqimorë, 

përveç esencave eterike dhe esencave 

vajore;tharm për brumëra;aromatizues, 

përveç esencave vajore, për 

torta;aromatizues, përveç esencave 

vajore, për pije;byreçka kinez me bazë 

mielli;lule dhe gjethe për përdorim si 

zëvendesues çaji;krem sheqeri 

[ëmbëlsira];aromatizues ushqimorë, 

përveç esencave vajore;gjella të thata e të 

ngrira më përbërës kryesor orizin;gjella të 

thata e të ngrira më përbërës kryesor 

makarona;xhelatin frutash 

[ëmbëlsira];fruta të shtypura[salcë];bimë 

kopshti, të konservuara [erëza];gimbap 

[Pjatë orizi Koreane];xhenxhefil 

[erëz];biskota me xhenxhefil;glukozë për 

qëllime gatimi;gluten i përgatitur për 

brum ushqimor;gluten i shtuar për 

qëllime gatimi;shurup sheqeri;bollgur për 

ushqim për njerëzit;hallvë;xhelatinë 

proshute;copa drithërash me proteina të 

larta;harapash;përzierje 

misri;mjaltë;sanduiç hot dog;elb i 

zhvoshkur;tërshërë e 

zhvokshur;akullore;akull, natural ose 

artificial;akull për freskim;kuba akulli;çaj 

i ftohtë;akull i ngrënshëm;infuzione, jo 

për qëllime mjekësore;oriz çasti;jiaozi 

[brum në formë të rrumbullakët i 

mbushur ];ketchup [salcë];kimchijeon 

[pancakes vegjetale e 

fermentuar];maja;fara lini për qëllime 

gatimi [stine];shkopa likerice 

[ëmbëlsira];lomper [bukë me bazë 

patate];karamele freskuese për fytin 

[ëmbëlsira];makarona;macaroon 

[ëmbëlsira, amareta];biskota 

malti;ekstrakt malti për ushqim;malt për 

konsum nga 

njerëzit;maltozë;marinadë;marzipani;maj

onezë;miell*;byrek me mish;zbutës 

mishi, për qëllime shtëpiake;Salca me 

lëng mishi;Hudhër e grirë 

[ushqim];nenexhik për 

ëmbëlsira;nenexhik për frymëmarrje të 

freskët;krem ëmbëlsirash [krem i 

lëmuar];melasë për ushqim;drithë;miell 

mustarde;mustardë;ëmbëlsues 

natyral;ushqim i përgatitur me bazë 

noodle;noodle / vermicelli;miell 

arre;arrëmyshk;drithëra tërshëre;ushqim 

me bazë tërshëre;qull 

tërshëre;okonomiyaki [petulla të shijshme 

Japoneze];onigiri [qofte orizi];sheqer 

palme;pancake, petulla;letër e 

ngrënshëme;makarona;salcë për 

makarona;pistil [ëmbëlsirë];torta;brume 

pastiçerie;pâtés en croûte;ëmbëlsira 

kikiriku;pelmeni [byreçka të mbushur me 

mish];speca;ëmbëlsira me mente;piper 

[erëza];pesto [salcë];biskota pettit-

beurre;copa të vogla të zbukuruara 
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[keku];piccalilli, turshi 

djegëse;byrekë;pizza;kokoshka;miell 

patateje*;pluhur për akullore;çokollata të 

vogla të 

mbushura;propolis*;puding;byreçka;quin

oa, të përpunuara;ramen [pjatë me bazë 

noodle Japoneze];ravioli;turshi 

[ushqim];oriz;kek orizi;buding 

orizi;pulp/brum orizi për qëllime 

kulinare;letër orizi e ngrënshëme;ushqime 

me bazë orizi;xhelatinë mjalti*;bukë e 

thekur;shafran [erëza];miell palme;kripë 

për konservim artikujsh 

ushqimorë;sanduiç;salca 

[ushqim];materiale për lidhjen e 

salçiçeve;ujë deti për gatim;erëza;algë 

[marinuara];fara të përpunuara për 

përdorim për erëza;bollgur;senbei 

[biskota orizi];fara susami 

[aromatik];akull i grirë me fasule të kuqe 

të ëmbla;sorbete [akujsh];noodle gruri 

japonez;miell soje;salcë soje;brumë me 

kokrra soje  [ushqim] / miso 

[ushqim];spagheti;erëza;spring rolls, peta 

brumi të rrumbullakta që mbushen me 

perime;yllza glikanxoje;niseshte për 

ushqim;shkopa likerice 

[ëmbëlsira];përgatitje për krem të 

shkundur të ngrirë;sheqer*;sushi;fruta në 

sheqer [sheqerka];sallatë 

majdanozi;tacos;tapioka;miell tapioka 

*;kek;çaj*;pije me bazë çaji;elementë për 

fryrjen e artikujve ushqimorë;salcë 

domatesh;tortija, pite meksikane;turmerik 

*;noodle udon;bukë pa maja;kafe e 

papjekur;aromë vanilje për qëllime 

gatimi;vanilinë [zëvendësues 

vaniljeje];vareniki [byreçka të 

mbushura];preparate bimore për përdorim 

si zëvendësues kafeje;vermiceli 

[noodle];uthull;waffles;miell 

gruri;embrion gruri për konsumim 

njerëzor;maja*;frozen yoghurt [akull i 

ëmbël];mafishe [ëmbëlsirë].  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/925 

(220)  17/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) LH® 

(591)  Jeshile (Spring Bud); Bojëqielli; e 

Zezë 

(732)  Taulant Hoxha 

Rruga ''Llazi Miho'', vila nr.1, Kombinat, 

Tiranë, AL 

(740) Moreno Malevi 

Blloku ''1 Maji'' Rr. ''Njazi Demi'' Ap. 18, 

Sh.40, Tiranë 

(511) 35  Reklamim / publicitet; marrja 

me qira e hapësirës reklamuese; marrja 

me qira e kohës së reklamimit në median 

e komunikimit; prodhimi i filmave 

reklamues; sigurimi i informacionit të 

biznesit përmes një faqe në internet; 

shërbime të agjencisë së informacionit 

tregtar; demonstrim i mallrave; 

marketing; marketing në kuadrin e 

botimit të softuerëve; sigurimi i një tregu 

në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; reklama në 

natyrë; prezantimi i mallrave në median e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakicë; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve përmes sponsorizimit të 

ngjarjeve sportive;  

37  Shërbime të pastrimit kimik; pastrimi 

i veshjeve; marrja me qira e makinave të 

pastrimit; riparim veshjesh; dezinfektim; 

kujdes, pastrim dhe riparim lesh; marrja 

me qira e makinave larëse lavanderi; 

kujdesit, pastrimit dhe riparimit të 
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lëkurës; rinovim i veshjeve; larja, 

hekurosja, zbutja dhe riparimi i mallrave 

të tekstilit për ripërdorim;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/927 

(220)  18/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) cake boutique 

(591)  e zezë 

(732)  Ana Lucia 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Sheh 

Ahmet Pazari, Pallati Ambasador 2, Kati 

0, Tirane - Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 30  Embëlsira; biskota; brumë tortë; 

karamele;  

dekorime karamele për ëmbëlsira; 

çokollatë;  dekorime me çokollatë për 

ëmbëlsira; pije me bazë kakao; pije me 

bazë kafeje;  

krem karamel; akullore; aromatizues 

vanilje për qëllime kuzhine.  

43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve 

dhe pijeve; Shërbime restoranti; Strehim i 

përkoshëm; Kafene; Ushqime dhe pije për 

katering; Shërbime restoranti me vetë-

shërbim; Shërbime të kafeterisë; 

Shërbime të ushqimeve të lehta dhe të 

shpejta (Snack-bar).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/928 

(220)  18/10/2019 

(540)   

 

M 

(300)   

(526 )  

(591)  Gold (ngjyrë floriri) 

(732)  Fation Duraj 

Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Komuna e 

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

Tiranë-Shqipëri, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4  

(511) 43  Shërbime të kafeterisë; 

shërbime kafene; Sherbime restoranti; 

Sherbime hotelerie; ushqim dhe pije per 

katering; shërbime bar.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/929 

(220)  21/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 ) Kaçkavall dele, kaçkavall nga 

100% qumësht dele i pasterizuar, TUV, 

Austria EN ISO 22000:2005, preferohet 

te perdoret perpara: shiko ne paketim, nga 

kullotat e famshme dhe te vetmet te 

Gjirokastres, Stazh 1493-87, Ruhet ne 2-4 

grade celsius, pesha neto, Gjirofarma 

sh.a-Gjirokater-Shqiperi, Tel:+355 

88490230-www.gjirofarm.al 

(591)  E verdhë; jeshile; e bardhë; kafe; e 

kuqe; e zezë 

(732)  GJIROFARMA Sh.a 

Rruga Nacionale Gjirokaster-Kakavije, 

km 25, zona kadastrale 1234, nr.pasurie 

72/30, Dropull i Siperm Bodrishte, kodi 

postar 6006, Gjirokaster, AL 

 (740) Nikolla Gjoni 

Rruga nacionale Gjirokaster-Kakavije, 

km 25, zona kadastrale 1234, nr.pasurie 

72/30, kodi postar 6006, Dropull i Siperm 

Bodrishte, Gjirokaster 

(511) 29  Qumësht dhe nënprodukte 

qumështi, djath i bardhë, djath kackavall, 

kos, dhallë.  

35  Eksport-Import të produkteve 

ushqimore, shitje me shumicë dhe pakicë 

e tyre.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/930 

(220)  21/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) e Malit 

(591)  Jeshile; bezhë; blu; jeshile e errët 

(732)  Mimoza Kristo 

Njesia Administrative Nr.5 Rruga 

"Ibrahim Rugova" Pall/28, H.9, Ap.41, 

Tirane, AL 

(740) Majlinda Manushi 

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

Ap/5, kati/1 

(511) 3  Produkte të kujdesit personal, 

përkatësisht preparate për pastrimin e 

lëkures dhe trupit;sapun kallëp;sapun të 

lëngët duarsh;xhel dhe krem dushi;larës 

trupi;preparate për kujdesin e 

flokëve;deodorante, sprai kundër djersës 

dhe për sqetulla për përdorim 

personal;hidratues, locione dhe kremra 

per trupin dhe lëkurën;pudër 

talk;preparate për rroje;preparate 

kozmetike për nxirje nga dielli dhe 

preparate për të mbrojtur lëkurën nga 

efektet e diellit;shami të lagura me 

solucion pastrimi.  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe 

veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca 

të adaptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për bebe; shtesa dietike 

për qeniet njerëzore dhe kafshët; 

materiale për veshjet; material për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuese; përgatitjet për shkatërrimin 

e egër; fungicide, herbicide.  

20  Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; 

kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport; kocka e papërpunuar ose 

gjysmë e punuar, brirë, balenë ose nënë-

perla; predha; Meerschaum; qelibar i 

verdhë.  

29  Mishi, peshku, shpendët dhe loja; 

ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, të ngrira, të thata dhe të gatuara; 

pelte, bllokime, komposto; vezë; 

qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte 

të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna 

për ushqim.  
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35  Menaxhimi i biznesit;funksionet e 

zyrës;reklamimi/publiciteti,shërbimet e 

agjencisë së reklamave/shërbimet e 

agjencive publicitare,reklamimi me 

porosi,marrja me qira e tabelave [bordet e 

reklamimit];përpilimi i informacionit në 

bazat e të dhënave 

kompjuterike;përpilimin e indekseve të 

onformacionit për qëllime komerciale ose 

reklamuese;menaxhimit të 

kompjuterizuar të skedarëve;konsulencë 

në lidhje me strategjinë e komunikimit 

reklamues;dizenjimi i materialeve 

reklamuese;reklamim direkt;shpërndarjen 

e materialit reklamues;shërbimet e 

paraqitjes për qëllime 

reklamimi;marketing;on-line në një rrjet 

kompjuterik;sigurimi i një tregu on-line 

për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese  

43  Sherbime bari;Sherbime 

kafeterie;Sherbime kateringu per ushqime 

dhe pije;Sherbime hotelerie;Sherbime 

restoranti;Sherbime restoranti me vete-

sherbim.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/931 

(220)  21/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Beach Bar 

(591)  E bradhë; e zezë 

(732)  Turi Aligjoni 

Rruga ''Ismail Qemali'', Pallati nr.2,  

Apartamenti nr. 50, Selenice, Vlore, AL 

(740) Turi Aligjoni 

Rruga ''Ismail Qemali'', Pallati nr.2, 

Apartamenti nr. 50, Selenice, Vlore 

(511) 41  Shërbime klub nate 

(entertainment)  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; bar kafe; akomodimi 

përkohshëm; restorant  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/932 

(220)  21/10/2019 

(540)   

SAAT 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Diamond Quest Ltd 

OMC Chambers, P.O. Box 3152, Road 

Town, Tortola, British Virgin Islands 

(VG), VG 

(740) Fatos Dega 

Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, 

Tiranë, Tiranë 

(511) 34  Duhan;cigare;kuti 

cigaresh;filtër cigaresh;mbajtëse 

cigaresh;letër cigaresh;pipëza për 

mbajtëse cigaresh;çibuk për duhan;puro 

të vogla;puro;tavëlla duhani;çakmakë për 

duhnëpirës;shkrepëse.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/944 

(220)  23/10/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) LABORATORY 

(591)  e bardhë; Pantone 219 C; Pantone 

320 C; Pantone 7409 C; Pantone 2627 C 

(732)  NOVAL LABORATORY SHPK 

Xhafzotaj Koxhas Rruga dytesore 

''Maminas Vore'', Nr 20/38, Durres-

Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 42  Shërbime laboratorike 

shkencore, kryesisht shërbime të 

laboratoreve mikrobiologjike dhe kimike; 

kalibrime [njehesime]; testimi i 

materialit; analiza kimike; hulumtim 

bakteriologjik; hulumtime 

biologjike;testime klinike; hulumtim 

kozmetik;kërkime mjekësore;analiza e 

ujit;testimi i puseve të vajit;shërbime 

hartografie;kërkim shkencor;hulumtim 

teknologjik 

konsulencë teknologjike;analiza për 

shfrytëzimin e fushës së naftës;hulumtime 

kimike;shërbime ne fushen e 

kimisë;konsulencë për sigurinë e të 

dhënave;auditimi i energjisë;shërbime 

eksplorimi në fushën e industrisë së 

naftës, gazit dhe minierave;vëzhgime 

gjeologjike;kërkimet 

gjeologjike;hulumtime gjeologjike;studim 

i tokës;informacione meteorologjike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/945 

(220)  23/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Bojëqielli; e verdhë; e bardhë 

(732)  NOVAL SHPK 

Rruga dytesore ''Maminas-Vore'', Nr 

20/38, Koxhas, Durres-Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 5  Farmaceutike; preparate 

farmaceutike; preparate aloe vera për 

qëllime farmaceutike;preparate bakteriale 

per perdorim mjekesor dhe 

veterinar;preparate balsamike për qëllime 

mjekësore;preparatet e dushit për qëllime 

mjekësore;preparate biologjike për 

qëllime mjekësore;preparate biologjike 

për qëllime veterinare; preparate kimike 

për qëllime farmaceutike; preparate 

kimike për qëllime mjekësore; preparate 

kimike për qëllime veterinare; preparate 

kimiko-farmaceutike;preparate 

diagnostike për qëllime mjekësore; 

preparate diagnostike për qëllime 

veterinare; preparate enzimatike per 

qellime mjekesore;preparate sanitare për 

higjienën personale, përveç artikuj per 

tualetin; material per mbushje dhëmbësh; 

dezinfektues për qëllime higjienike; 

ushqime albuminoze për qëllime 

mjekësore; preparate albuminoze për 

qëllime mjekësore; kremra për qëllime 

farmaceutike; kremra për qëllime 
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veterinare; locion mjekësor per larjen e 

flokeve;paste, puder dhembesh 

mjekesore; shampo mjekësore; ushqim 

për bebe; shtesa dietike të destinuara për 

të plotësuar një dietë normale ose për të 

patur përfitime shëndetësore; materiale 

për fashim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, 

preparate për shkatërrimin e 

parazitevë;fungicide, herbicide; preparate 

bimore per qellime mjekesore;leng bimor 

per qellime mjekesore; vajra kunder 

djegies nga dielli;pomada per qellime 

mjekesore.tualetin; material per mbushje 

dhëmbësh; dezinfektues për qëllime 

higjienike; ushqime albuminoze për 

qëllime mjekësore; preparate albuminoze 

për qëllime mjekësore; kremra për 

qëllime farmaceutike; kremra për qëllime 

veterinare; locion mjekësor per larjen e 

flokeve; paste, puder dhembesh 

mjekesore; shampo mjekësore; ushqim 

për bebe; shtesa dietike të destinuara për 

të plotësuar një dietë normale ose për të 

patur përfitime shëndetësore; materiale 

për fashim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, 

preparate për shkatërrimin e parazitevë; 

fungicide, herbicide; preparate bimore per 

qellime mjekesore; leng bimor per 

qellime mjekesore; vajra kunder djegies 

nga dielli; pomada per qellime mjekesore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/948 

(220)  24/10/2019 

(540)   

EWTP 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Alibaba Group Holding Limited 

Fourth Floor, One Capital Place, P.O.Box 

847, George Town, Grand Cayman, 

Cayman Islands, KY 

(740) Melina Nika 

Bul. Gj. Fishta Pall. 1 Jeshil prane 

Shallvareve, Kati 6, Ap. 16, Tiranë 

(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 
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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; 

pajisje dhe firmuare (firmware – klasë 

specifike softueri kompjuterik) memorjeje 

kompjuterike; 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; 
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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. 

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; 

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; organizimi i 

shfaqjeve të modës për qëllime tregtare; 

organizimi i shfaqjeve të modës për 

qëllime promovuese; 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 

mardhënieve 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 
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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, shënjim 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 

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 
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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 gjysë,-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 

dixhitalë 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, 
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aparate dëgjimi për të shurdhët, mbrojtës 

dëgjimi, 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 

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 
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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, 

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 në online, 

përmes qendrave tregtare ose 

supermarketeve, duke mundësuar klientët 
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që të shohin dhe blehin 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. 

36  Sigurime; çështje financiare; çështje 

monetare; çështje të pasurive të 

paluajtshme; kompensimi dhe 

harmonizimi i transaksioneve financiare 

përmes një rrjeti kompjuterik global; 

shërbime transferimi fondesh; 

transmetimi i fondeve me mjete 

elektronike për të tjerë; transferimi i 

pagesave për të tjerë përmes internetit; 

shërbime bankare elektronike; shërbime 

pagese onine; ofrimi i shërbimeve për 

transferimin elektronik të fondeve; 

brokerimi i monedhës; transaksione 

financiare përmes sistemeve të sigurtë 

(blockchain); shërbime bankare dhe 

shërbime financiare online; ofrimi i 

informacionit financiar përmes Internetit; 

shërbime bankare online; shërbime 

bankare të ofruara online nga baza të 

dhënash kompjuterike ose nga Interneti; 

shërbime të kompensimit financiar; 

verifikimi i kredive përmes një rrjeti 

global të informacionit kompjuterik; 

shërbime elektronike të menaxhimit të 

rrezikut të kredisë; shërbime të pagesës 

elektronike për blerje dhe të pagesës 

elektronike të faturave; shërbime 

informuese në lidhje me financat dhe 

sigurimet, të ofruara online nga një bazë 

të dhënash kompjuterike ose nga 

Interneti; shërbime të kartave të kreditit, 

përpunimi dhe transmetimi i faturave dhe 

pagesat të tyre, dhe ofrimi i sigurimeve 

për transaksione financiare; shërbime 

financiare në natyrën e shërbimeve të 

përpunimit të faturimit dhe pagesave; 

shërbime për depozitimin e sigurtë dhe 

emetimin e çeqeve udhëtimesh; investime 

kapitalesh; vlerësimi financiar [sigurimi, 

bankat, pasuritë e paluajtshme]; shërbime 

të menaxhimit financiar dhe të aseteve; 

shërbime sigurimi dhe financiare; 

shërbime financiare të ofruara nga mjetet 

e telekomunikimit; shërbime konsulence 

dhe këshillimi financiar; sherbime 

brokerimi te letrave me vlere; shërbime të 

kuotimit në bursë; aksione dhe 

obligacione brokerimi, analiza financiare; 

shërbime kartash debiti, shërbime kartash 

me pagesë dhe shërbime të garancisë së 

çeqeve; shërbime bankare, llogarish 

kursimi dhe investimi; shërbime debitimi 

dhe kreditimi të llogarive financiare; 

lëshimi i kartave me vlerë të depozituara, 

kartave me pagesë dhe kartave të debitit; 

shërbime telefonike për kartat e kreditit; 

rregullimi i financave për projektet e 

konstruksionit; rregullimi dhe menaxhimi 

i qirasë dhe qiramarrjes; dhënia me qira 

dhe lizing e pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi financiar i pasurive të 

paluajtshme; financimi i pasurive të 

paluajtshme; investimi i pasuri të 

paluajtshme; shërbime brokerimi të 

pasurive te paluajtshme; shërbime për 

agjencitë e pasurive të paluajtshme; 

shërbime për agjencitë e strehimit; 

shërbime aktuariale; shërbime për  

menaxhimin dhe e këshillimin e pasurive 

të paluajtshme; mbledhja e qirasë; 

qiradhënia e zyrave (pasurive të 

paluajtshme); qiradhënia e apartamenteve 

dhe banesave; agjenci për mbledhjen e 

tarifave të gazit dhe energjisë elektrike; 

vlerësimi i antikiteteve; vlerësimi i artit; 

vlerësimi i bizhuterive; vlerësimi i 

makinave të përdorura; ofrim i 

informacionit tatimor; gjetja e fondeve 

bamirëse; organizimi i mbledhjes së 

fondeve bamirëse; mbledhje fondesh 

bamirëse; qiradhënia e makinave për 

kartëmonedha dhe numërim monedhash 

ose përpunimi; qiradhënia e makinave të 

shpërndarjes së parave ose të 
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automatizuara; lëshimi i kuponëve; 

shërbime të shpërndarjes së parave; 

ofrimi i kartave me parapagim dhe 

xhetonave; shërbime shkëmbimi monetar; 

shërbime transferimi parash; shërbime 

transferimi të valutës së huaj; këmbimi i 

valutës së huaj; tregtimi i valutave; 

trajtimi i valutave; grumbullim fondesh 

bamirëse; ofrimi i shërbimeve për 

grumbullimin e fondeve bamirëse në 

lidhje me kompensimin e karbonit; 

brokerimi i kompensimeve të karbonit; 

sponsorizimi i programeve të 

kompensimit të karbonit; financimi i dhe 

investimi në projektet e reduktimit së 

emetimeve; investime në programe dhe 

projekte të kompensimit të karbonit; 

investime në fondet e reduktimit të 

emetimeve; ofrimi i kredive; ofrimi i 

kredive të përkohshme; përfshirë të gjitha 

shërbimet e sipërpërmendura të ofruara 

me mjete elektronike; shërbime 

konsulence, informacioni dhe këshillimi 

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 

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 
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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; ofrtim 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 

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 
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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. 

39  Transport; paketimi dhe ruajtja e 

mallrave; organizime udhëtimesh; ruajtja 

fizike e të dhënave ose dokumenteve të 

ruajtura në mënyrë elektronike; ruajtja e 

të dhënave ose dokumenteve të ruajtura 

në mënyrë elektronike; informacion 

transporti; brokerim transporti; logjistika 

transporti; transport mallrash dhe 

pasagjerësh; paketim; brokerim anijesh; 

transport makinash; transport ajror; 

transport makinash të blinduara; 

qiradhënie automjetesh; dorëzimi i 

mesazheve; transporti me bote; dërgimi i 

mallrave me porosi; shërbime korier 

[mesazhe ose mallra]; shërbime transporti 

në natyrën e menaxhimit të transportit; 

shërbime të qiradhëniës së makinave; 

shërbime parkimi për makinat; udhëtime 

me jaht dhe/ose varka; shërbime 

agjencish udhëtimi; shërbime rezervimi 

për udhëtime dhe  informacioni për 

udhëtime; shërbime agjencie për bileta 

udhëtimi; organizim  udhëtimesh dhe 

informacione për to, të gjitha të ofruara 

online nga një bazë të dhënash 

kompjuterike ose nga Interneti; ofrim 

informacioni në lidhje me udhëtimet dhe 

turizmin përmes Internetit ose përmes 

rrjeteve të telekomunikacionit; ofrimi i 

udhëzimeve të drejtimit për qëllime 

udhëtimi; organizim lundrimesh; 

organizimi i transportit për turne 

udhëtimesh; prenotim vendesh për 

udhëtime; shoqërimi i udhëtarëve; 

shërbime transporti për turne vizitash; 

organizimi i shërbimeve të transportit të 

pasagjerëve për të tjerë përmes një 

aplikacioni online; rezervime  

udhëtimesh; ofrim informacioni mbi 

rrugët dhe trafikun, shërbime shoferi; 

ngarkimi dhe shkarkimi i ngarkesave; 

brokerimi i mallrave; shërbimet e heqjes; 

brokerim për qira, lizing, shitje, blerje 

dhe/ose anijeve dhe/ose vaporëve çarter; 

shpëtimi dhe nxjerrja e anijeve dhe/ose 

varkave; pilotim; shpërndarja dhe 

furnizimi i gazit; shpërndarja dhe 

furnizimi i energjisë elektrike; 

shpërndarja dhe furnizimi i nxehtësisë; 

furnizimi me ujë; shpërndarja dhe 

furnizimi me ujë; shërbime lehtësimi të 

ankorimit; qiradhënia e depove; ofrim i 

zonave fluturuese; ofrim i rrugës tarifore; 

qira dhe/ose lizing e karrigeve me rrota; 

parkim makinash; menaxhimi i 

hapësirave të parkimit; qira dhe/ose lizing 

e aeroplanëve; qira dhe/ose lizing e 

kontejnerëve; qira dhe/ose lizing e 

biçikletave; qira dhe/ose lizing e 

makinave; qira dhe/ose lizing e anijeve 

dhe/ose varkave; qira dhe/ose lizing e 

automjeteve me shoferë; qira dhe/ose 

lizing e sistemeve mekanike të parkimit; 

qira dhe/ose lizing e paletave; qira 

dhe/ose lizing e makinerive të paketimit 

ose mbështjellëse; qira dhe/ose lizing e 

frigorifereve; mbledhja e mbetjeve 

shtëpiake dhe plehrave; mbledhja e 

mbetjeve industriale dhe plehrave; 

qiradhënia e sistemeve të lundrimit; 

qiradhënia e avionëve; rimbushja 

automatike me para e makinave 

automatike; shërbime shoferi; mbledhja e 

mallrave të riciklueshëm [transporti]; 

dorëzimi i mallrave; shpërndarja e 

gazetave; shpërndarja e energjisë; 

dorëzimi i luleve; livrim postar; ngarkesë 

mallrash [transportimi i mallrave me 

anije]; qiradhënie garazhi; mbështjelle 

dhuratash; qiradhënie kali; lëshimi i 

satelitëve për të tjerë; ruajtja e bagazheve; 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

36 

qiradhënie autobusash; dorëzim pakosh; 

qiradhënia vendesh për parkim; 

qiradhënia e frigoriferave; qiradhënia e 

ngrirësve; qiradhënia e makinave garuese; 

qiradhënia e kontejnerëve për ruajtje; 

qiradhënia e traktorëve; qiradhënia e 

mbajtëseve për bagazhe të makinave; 

qiradhënia e karrigeve me rrota; 

rimbushja e makinave automatike; 

operacione shpëtimi [transport]; shpëtimi; 

transport taksi; rimorkimi; informacion 

për trafikun; rezervime transporti; 

mbështjellja e mallrave; 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 dixhitale 

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, 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, 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

37 

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 

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, 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

38 

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 

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 
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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; shërbime 

konsulence, informacioni dhe këshillimi 

në lidhje me shërbimet e 

sipërpërmendura.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/954 

(220)  28/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E bardhë; e kuqe; e verdhë; e 

gjelbër; bojëqielli; portokalli; blu 

(732)  Luljeta Progni 

Lagje ''Ali Demi'', Rr.''Tomi Kristo'', Vila 

nr.15, Njësia Administrative nr.1, AL 

(740) Luljeta Progni 

Lagje ''Ali Demi'', Rr.''Tomi Kristo'', Vila 

nr.15,Njësia Administrative nr.1, Tiranë 

(511) 41  Shërbime televizive informuese; 

programe televizive.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/958 

(220)  28/10/2019 

(540)   

LORSILAN 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. 

Danica 5, 48 000 Koprivnica, 

HRVATSKA, HR 

(740) Krenar LOLOÇI 

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

Tiranë, Shqipëri  

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/978 

(220)  01/11/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) group 

(591)  E florinjtë 

(732)  Adorions Group shpk 

Rruga ''Maminas-Durrës'', Fshati Vlashaj, 

prane rruges nacionale Tirane-Durres, 

Durres, AL 

(740) Ana Osmenaj 

Rruga ''Maminas-Durrës'', Fshati Vlashaj, 

prane rruges nacionale Tirane-Durres, 

Durres 

(511) 41  Organizim i konferencave, 

seminareve, simpoziumeve, i ekspozitave 

për qëllime kulturore ose edukative si dhe 

organizimi i konkurseve edukative ose 

argëtuese;Planifikim dhe organizim i 

festave të ndryshme;Dhënia me qira e 

pajisjeve audio;Dhënia me qira e video-

kamerave;Dhënia me qira e 

videokamerave regjistruese;Sherbime 

fotografike;Montim video-kasetash.  

42  Shërbime dizenjimi të dekorit të 

brendshëm për ambiente të përmasave 

dhe llojeve të ndryshme; disenjim grafik i 

materialeve promovuese.   

43  Shërbime baresh, restorantesh dhe 

hotelerie; shërbime pritje për akomodim 

të përkohshëm; dhenie me qera të 

ambienteve të ndryshme kryesisht për 

dhoma takimi (meeting room), karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

enëve të qelqit apo enëve të guzhinës.  

45  Planifikim dhe organizim të 

ceremonive martesore; dhenie me qera e 

veshjeve të ndryshme si fustane nusesh, 

vello, veshje ceremoniale ose zyrtare, 

këpucë, kapele, kostume, kostume ballosh 

me maska, kravata, kravata me funde 

katrore të gjera, kapele, pallto, shami 

xhepi, shirita zbukurues të veshjeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/980 

(220)  01/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) FISH; GRILL 

(591)  e zeze 

(732)  Roland Çaushaj 

Njësia Bashkiake Nr.10, Rruga e 

Bogdanëve, Pallati Nr.25, Kati Përdhe, 

Dyqani Nr.6, Tiranë AL, AL 

(740) Roland Çaushaj 

Rr.Mihal Duri, Pall.58, Shk.1, Ap.14, 

Tiranë 

(511) 35  Import, eksport dhe shitje me 

shumicë dhe pakicë të produkteve të 

produkteve të detit në dyqane.   

43  Shërbime bari; shërbime për ofrimin e 

ushqimeve dhe pijeve; shërbime 

restoranti; shërbime kateringu; shërbime 

snack-bar.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/981 

(220)  01/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MATERIAL ELEKTRIK 
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(591)  e kuqe; e bardhe; gri 

(732)  A BI ESSE SHPK 

Komuna Kashar, Lagjia Yrshek, Rruga 28 

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

Shqiperi , AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 7  Gjeneratorë të energjisë 

emergjente; gjeneratorë të energjisë 

elektrike; robotë industrialë; motorë, 

elektrikë, përveç për automjetet tokësore; 

makina dhe aparate për lustrim 

[elektrike]; priza ndezëse për motorët me 

djegie të brendshme; gjeneratorët aktualë; 

mbyllëset e dyerve, elektrike; motorë 

drejtimi, përveçse për automjetet tokësore  

9  Panelet e kontrollit [energjia elektrike]; 

konvertuesit, elektrikë; transformatorët 

[elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

akumulatorët, elektrikë; përshtatës 

elektrikë; bateri, elektrike; kabllot, 

elektrike; tela, elektrike; stacionet e 

karikimit për automjetet elektrike; 

kolektorë, elektrike; përçues, elektrike; 

lidhës [elektriciteti]; bashkime, elektrike / 

lidhje, elektrike; kapakë për priza 

elektrike; kutitë e shpërndarjes 

[elektricitet]; Stenda te shpërndarjes 

[energjia elektrike]; konzollat e 

shpërndarjes [elektriciteti]; këmbanat 

elektrike të dyerve; tubacione 

[elektriciteti]; përçues të energjisë 

elektrike; gardhe të elektrizuar; dritat 

ndezëse [sinjalet ndriçuese]; siguresa; 

aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në 

distancë / aparate elektrike për ndezjen në 

distancë; induktorët [elektriciteti]; 

invertorët [elektriciteti]; kuti kryqëzimi 

[elektriciteti]; bravë, elektrike; treguesit e 

humbjes elektrike; pajisje matëse, 

elektrike; aparate rregulluese, elektrike; 

rezistencat, elektrike; prizat elektrike; 

panele diellore për prodhimin e energjisë 

elektrike; rregullatorët e ndriçimit fazor; 

centrale; kutitë e energjisë [elektriciteti]; 

çelsat, elektrikë; terminalet [elektriciteti]; 

zilet e alarmit, elektrike; alarmet;aparate 

paralajmëruese kundër vjedhjes; bateri 

për ndriçim.  

11  Llampa;llampa elektrike;mbajtës të 

llambave;llamba laboratorike;llampa 

minatorësh;llampa gozhdë;llambat e 

naftës;llampa sigurie;llambat standarde / 

llampat e dyshemesë;llamba per 

rruge;llampa me rreze ultravjollce, jo për 

qëllime mjekësore;drita akuariumi;dritat e 

biçikletave;dritat e tavanit;dritat 

zhytese;dritë zanash për zbukurime 

festive / dritat varëse për dekorimin 

festiv;fenerë për automobila;dritat për 

automjete;dritat elektrike për pemët e 

Krishtlindjeve;drita për automobila;drita 

per motorcikleta;prozhektor;drita 

drejtuese për biçikleta;llampat e 

harkut;tubat e shkarkimit, elektrike, për 

ndriçim;aparate ngrohjeje;instalimet e 

ngrohjes;aparate ngrohje, 

elektrike;elementet e ngrohjes;reflektorët 

e llambës;fenerë për ndriçim;poç 

elektrik;llamba të lehta, 

elektrike;shpërndarës të dritës;aparatet e 

ndriçimit të diodave [LED] që lëshojnë 

dritë;aparate dhe instalime ndriçimi;dritat 

për automjete;radiatorë, elektrikë;llamba 

sigurie;pishtarë elektrikë;zgavër për dritat 

elektrike.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe 

pakice te produkteve si: Materiale 

elektrike per perdorim shtepiak dhe 

industrial, produkte ndricimi perdorim 

shtepiak dhe industrial, llama, abazhure, 

aksesore per dekorim, materiale, pajisje 

dhe aparatura  industriale, pompa uji, 

citofoni, sisteme sigurie, shtylla dhe kulla 

ndricimi, gjeneratore, panele elektrike;  

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;  

promovimi i shitjeve për të tjerët;  

organizimi i panaireve tregtare për 
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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;  promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  

37  Instalim dhe riparim i pajisjeve 

elektrike; Instalimin, mirembajtjen dhe 

riparimin e makinerive; Informacione 

riparimi; riparim i linjave elektrike;  

mbikëqyrja e ndërtimeve; instalim dhe 

riparim i sistemeve të alarmit dhe 

vjedhjeve; ndertime të ndryshme civile, 

ekonomike, industriale, turistike, 

bujqësore, rikonstruksione; instalim dhe 

riparim i pajisjeve elektrike; riparim dhe 

mirëmbajtja e projektorit të filmit; 

instalimi dhe riparimi i alarmit nga zjarri; 

instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i 

pajisjeve kompjuterike; shtrirjen e 

kabllove; riparimi i kycave (çelësave të 

sigurisë); restaurimi i instrumenteve 

muzikore; instalimi dhe riparimi i 

telefonit; akordimi i instrumenteve 

muzikore; shërbime të elektricistëve;  

instalimi i shërbimeve në vendet e 

ndërtimit.  

  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/992 

(220)  06/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Argjend 

(732)  Zini Tollozhina 

Rruga e Volortekes, nr pasurie 7/2/13, 

zona kadastrale 1298, Bucimas, Korce, 

AL 

(740) Neriza Brami 

Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 8/3, 

Tirane, Shqiperi 

(511) 33  Pije alkoolike (përjashtuar llojet 

e birrës); Verë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/994 

(220)  11/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Argjendari 

(591)  e zeze; e bardhe; e verdhe 

(732)  Kliton Kokomani 

Lagjia nr.4, Bulevardi Dyrrahu, objekt 3 

katesh me nr. pasurie 2/88-N.2, Durres, 

AL 

(740) Kliton Kokomani 

Rruga ''Emin Duraku'', pll.6/1, njesa 

Administrative nr.5. Tirane 

(511) 14  argjendari dhe gurë të çmuar; 

orë me metal ose material të çmuar; 

varëse; unaza;perla; kuti bizhuterishë; 
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monedha; medalione; flori; platin; 

argjend; fije floriri për bizhuteri; fije 

argjendi; butona këmishe; objekte arti me 

materiale të çmuara; byzylyk.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1007 

(220)  14/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Mëso; përmes; lojës 

(591)  Blu, E kaltër, Magenta, E verdhë, 

Jeshile, E bardhë 

(732)  Shoqata "Përtej Barrierave" 

Rr. "Don Bosko'', pallatet Edil, Kulla 4, 

Kati 8, Nr. 52, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, 

Ap.19, 2 D2 familjare 

(511) 28  Lojra; Lodra; Aparate  për lojra.  

41  Shërbime trajnimi; Shërbime 

edukimi; Shërbime argëtimi; Shërbime 

lojërash të ofruara në internet nga një rrjet 

kompjuterik.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1114 

(220)  26/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Hotel: SARANDA 

(591)  E bardhë; portokalli; blu; bojëqielli 

(732)  RAMIS MEHMETI 

Lagjja nr.2, Rr.''Jonianet", Godina me 

Nr.Pasurie 10/48+1-1, Z.K 8641, 

Sarandë, AL 

(740) Moreno Malevi 

Blloku "1Maji" Rr. "Njazi Demi" Ap 18 

Sh. 40, Tiranë 

(511) 43  Akomodim i përkohshëm; 

shërbime bari; shërbime hoteli; shërbime 

restoranti; shërbimet e shtëpive të 

turizmit; Kafene; Shërbime kampingjesh; 

shërbime Kateringu; Rezervime hoteli; 

Dhënie me qira e dhomave të takimeve; 

restorante; restorante me vetëshërbim;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/90 

(220)  04/02/2020 

(540)   

PËR TY! 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

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

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 
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(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;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/91 

(220)  04/02/2020 

(540)   

ÇDO DITË MË 

MIRË 
 

(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  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 
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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;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/107 

(220)  10/02/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Make up 

(591)  E zezë; E bardhë; Rozë 

(732)  Egerta Shehu 

Rruga Nikolla Tupe, Pallati nr.4, Kati 2, 

Shqiperi, Tiranë, AL 

(740) Egerta Shehu 

Rruga Nikolla Tupe, Pallati nr.4, Kati 2, 

Shqiperi, Tiranë 

(511) 3  Sapunë; Vajra esenciale; 

Kozmetikë; Locione për kujdesin e 

flokëve; Aromatikë (vajra esenciale); 

Shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetikë; Kremra kozmetikë; 

Deodorantët për njerëzit; Preparate për 

nxirje nga dielli (kozmetike); Preparate 

për modelimin e flokëve; Kozmetikë për 

kujdesin për lëkurën; Preparate për 

makijazh; Larës për gojën, jo për qëllime 

mjekësore; Preparate për kujdesin e 

thonjve; Letra të lagura kozmetike ose 

pastruese; letra të lagura; vaj bajameje; 

maskë bukurie; vaj bergamoti; laps 

kozmetike; shkëlqyes buzësh; buzëkuq; 

locione për qëllime kozmetike; make up; 

make up pudër; Përgatitje kozmetike për 

qerpikët; pambukë për qëllime 

kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetike; rimel; laps për sytë; qerpikë 

fallco; thonjë fallco; balsam për flokët; 

spraj për flokët; locione për flokët; 

ngjyrues për flokët; ekstrakte bimore për 

qëllime kozmetike; xhel masazhues jo për 

qëllime mjekësore; përgatitjet e kolagjenit 

për qëllime kozmetike; komplete (kits) 

kozmetike; kremrat për zbardhjen e 

lëkurës; shampo; vaj i trëndafilit; 

parfume; ujë mikelar; përgatitjet për 

heqjen e make-up (grimit); vaj jasemini; 

kozmetikë për vetullat; eksktrakte lulesh 

[parfumesh]; dyll depilues; locione pas 

rruajtjes.  

35  Shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicë të produkteve kozmetike, 

konkretisht: sapunë, vajra esenciale, 

kozmetike, locione për kujdesin e 

flokëve, aromatike (vajra esenciale), 

shkopinj pambuku për qëllime kozmetike, 

kremra kozmetikë, deodorantët për 

njerëzit, preparate për nxirje nga dielli 

(kozmetike), preparate për modelimin e 

flokëve, kozmetike për kujdesin për 

lëkurën, preparate për makijazh, larës për 

gojën, jo për qëllime mjekësore, preparate 

për kujdesin e thonjve, letra të lagura 

kozmetike ose pastruese, letra të lagura, 
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vaj bajameje, maskë bukurie, vaj 

bergamoti, laps kozmetike, shkëlqyes 

buzësh, buzëkuq, locione për qëllime 

kozmetike, make up, make up pudër, 

përgatitje kozmetike për qerpikët, 

pambuk për qëllime kozmetike, shkopinjë 

pambuku për qëllime kozmetike, rimel, 

laps për sytë, qerpikë fallco, thonjë fallco, 

balsam për flokët, spraj për flokët, 

locione për flokët, ngjyrues për flokët, 

ekstrakte bimore për qëllime kozmetike, 

xhel masazhues jo për qëllime mjekësore, 

përgatitjet e kolagjenit për qëllime 

kozmetike, komplete (kits) kozmetike, 

kremrat për zbardhjen e lëkurës, shampo, 

vaj i trëndafilit, parfume, ujë mikelar, 

përgatitjet për heqjen e make-up (grimit), 

vaj jasemini, kozmetikë për vetullat, 

eksktrakte lulesh [parfumesh], dyll 

depilues, locione pas rruajtjes.  

44  Shërbimet e sallonit të bukurisë.  
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(210)  AL/T/ 2015/125 

(540)  Andrea BOSSI 

(732)  Andrea BOSSI SRL 

Via degli Aquaioli zona PAP Lotto-

71042 Cerignola(FG), Itali, Via degli 

Aquaioli zona PAP Lotto-71042 

Cerignola(FG), 71042, Foggia, IT 

(151)  07/02/2020 

(180)  03/03/2025 

(111)  20323 

(300)   

(510)  25, 

(526)   

(591)  - 

(740) Ardit Loloçi 

Rruga e Bogdanëve, pall. Eurocol, kati 5, 

Tiranë, Shqipëri(Albania) 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/321 

(540)  Tomato AL, Farm's Tradition, 

the Best Nutrition! 
(732)  PIK INDUSTRY 

Autostrada Lu-Fr km.1 9002 Lushnjë 

Shqipëri, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  29/03/2028 

(111)  20347 

(300)   

(510)  16, 25, 31, 35  42, 

(526)  Tomato AL; Farm's Tradition, the 

Best Nutrition! 

(591)  -flori; e zeze 

(740) ALBERT VOCI 

Autostrada Lu-Fr km.1 9002 Lushnjë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/467 

(540)  MOTIUM FILTER 

(732)  BUSHI-SERVIS SH.A 

Rruga "Asim Vokshi" nr 45, 

Tirane,Albania, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  15/05/2028 

(111)  20371 

(300)   

(510)  7, 

(526)  Filter 

(591)  -E zezë; e bardhë; vishnje 

(740) Bujar Bushi 

Rruga "Asim Vokshi" nr 45, 

Tirane,Albania 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/468 

(540)  ROHLF 

(732)  BUSHI-SERVIS SH.A 

Rruga "Asim Vokshi" nr 45, 

Tirane,Albania, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  15/05/2028 

(111)  20372 

(300)   

(510)  1  4, 

(526)   

(591)  -E zezë; e verdhë; e kuqe; e bardhë 

(740) Bujar Bushi 

Rruga "Asim Vokshi" nr 45, 

Tirane,Albania 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/469 

(540)  GTC C.V JOINT KIT 

(732)  BUSHI-SERVIS SH.A 

Rruga "Asim Vokshi" nr 45, Tirane, 

Albania, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  15/05/2028 

(111)  20375 

(300)   

(510)  12, 

(526)  C.V. JOINT KIT 
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(591)  -E bardhë; blu; gri, ngjyrë mente 

(740) Bujar Bushi 

Rruga "Asim Vokshi" nr 45, 

Tirane,Albania 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/470 

(540)  KNOP BREMSE 

(732)  BUSHI-SERVIS SH.A 

Rruga "Asim Vokshi" nr 45, Tirane, 

Albania, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  15/05/2028 

(111)  20370 

(300)   

(510)  12, 

(526)  Bremse 

(591)  -Gri; e zezë; e bardhë; e kuqe 

(740) Bujar Bushi 

Rruga "Asim Vokshi" nr 45, 

Tirane,Albania 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/798 

(540)  KASTRATI CONSTRUCTION 

(732)  Kastrati Construction shpk 

Sheshi Italia, Rruga Skerdilajd Llagami'', 

Vila Nr.1, Tirane, AL 

(151)  06/02/2020 

(180)  15/08/2028 

(111)  20315 

(300)   

(510)  37, 

(526)  CONSTRUCTION 

(591)  -RGB:#c49c70;#f3cc9b; #c49c70; 

njgyre jeshile me kod: #003d34 

(740) Gezim Arkaxhiu 

Sheshi Italia, Rruga Skerdilajd Llagami'', 

Vila Nr.1, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/799 

(540)  KASTRATI CONSTRUCTION 

(732)  Kastrati Construction shpk 

Sheshi Italia, Rruga Skerdilajd Llagami'', 

Vila Nr.1, Tirane, AL 

(151)  06/02/2020 

(180)  15/08/2028 

(111)  20314 

(300)   

(510)  37, 

(526)  CONSTRUCTION 

(591)  -RGB: #c49c70; #f3cc9b: #c49c70, 

Ngjyre e bardhë #ffffff  

(740) Gezim Arkaxhiu 

Sheshi Italia, Rruga Skerdilajd Llagami'', 

Vila Nr.1, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/806 

(540)  ALDIS 

(732)  Shkelqim Mema 

Vorë, Fshati Sharge, Rruga e digës 

ndërtesa numër 10 , AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  16/08/2028 

(111)  20345 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  -Blu; e Verdhë; E Bardhë; e kuqe 

(740) Shkelqim Mema 

Vorë, Fshati Sharge, Rruga e digës 

ndërtesa numër 10  

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/807 

(540)  ALDIS 

(732)  Shkelqim Mema 

Vorë, Fshati Sharge, Rruga e digës 

ndërtesa numër 10 , AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  16/08/2028 

(111)  20355 

(300)   

(510)  3, 

(526)   
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(591)  -Blu; e bardhë;jeshile; e kuqe; 

lejla; bojeqielli 

(740) Shkelqim Mema 

Vorë, Fshati Sharge, Rruga e digës 

ndërtesa numër 10  

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/808 

(540)  ALDIS 

(732)  Shkelqim Mema 

Vorë, Fshati Sharge, Rruga e digës 

ndërtesa numër 10 , AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  16/08/2028 

(111)  20360 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  -blu; kafe; e bardhë;e kuqe; e 

verdhe;roze 

(740) Shkelqim Mema 

Vorë, Fshati Sharge, Rruga e digës 

ndërtesa numër 10  

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/809 

(540)  ALDIS 

(732)  Shkelqim Mema 

Vorë, Fshati Sharge, Rruga e digës 

ndërtesa numër 10 , AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  16/08/2028 

(111)  20346 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  -blu; kafe; e bardhë; e kuqe; gri; e 

verdhe; portokalli 

(740) Shkelqim Mema 

Vorë, Fshati Sharge, Rruga e digës 

ndërtesa numër 10  

 

 
 

(210)  AL/T/ 2018/810 

(540)  ALDIS 

(732)  Shkelqim Mema 

Vorë, Fshati Sharge, Rruga e disgës 

ndërtesa numër 10, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  16/08/2028 

(111)  20340 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - e gjelber; e bardhë, e verdhe, gri, 

e zeze 

(740) Shkelqim Mema 

Vore, Fshati Sharge, Rruga diges ndertesa 

numer 10, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/822 

(540)  IZOPACK AUSTRIA 

(732)  IZOPACK AUSTRIA SHPK 

Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ 

Magazine 1-Kateshe Ne Krah Te Djathte 

Te Mbikalimit Te Ures Se Fllakes, 

Autostrada Durres-Tirane Km 10, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  17/08/2028 

(111)  20348 

(300)   

(510)  19, 

(526)  AUSTRIA 

(591)  -e kuqe; e bardhe; e zeze 

(740) Nazri HAXHIU 

GS1 Albania , Rr . Barrikadave , Pall i Ri 

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/842 

(540)  TOSK 

(732)  TOSK Energji SHA 

RR. PAPA GJON PALI II, ABA 

BUSSINES CENTER, KATI 13, 

NR.1303, TIRANE, AL 

(151)  10/02/2020 
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(180)  24/08/2028 

(111)  20336 

(300)   

(510)  4, 19, 35  40, 

(526)   

(591)  -blu; bojeqielli 

(740) BLERIM HOXHA 

BELLANICE, MALISHEVE, KOSOVE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/881 

(540)  VENA 

(732)  Fation Tila 

Rruga Komuna e Parisit, 3/1 Pallatet 1 

Maji, AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  31/08/2028 

(111)  20337 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -Qumeshti;shkronjat e kuqe dhe 

korniza e zeze 

(740) Fation Tila 

Rruga Komuna e Parisit, 3/1 Pallatet 1 

Maji 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/906 

(540)  ekomirdita 

(732)  EURO-GERS shpk 

Rruga Nacionale Rreshen-Kurbnesh, km 

1, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  07/09/2028 

(111)  20352 

(300)   

(510)  37, 

(526)  eko 

(591)  -jeshile e lehtë dhe e gjelbërt 

(740) Rigers Kaçorri 

Rruga ''Milto Tutulani'', Ap 21, shk 4 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2018/941 

(540)  Sky Restaurant 

(732)  SKY HOTEL'S SHPK 

''Deshmoret e 4 Shkurtit '' Nr.5, Tirane, 

Albania, AL 

(151)  04/02/2020 

(180)  17/09/2028 

(111)  20307 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Restaurant 

(591)  -blu 

(740) Silvi Halili 

Pall Sky Tower, Rruga ''Deshmoret e 4 

Shkurtit '' Nr.5, Tirane, Albania 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/953 

(540)  LATITUDEAIR 

(732)  Latitude IP Holdings Pty Ltd 

580 Waterdale Road Heidelberg West, 

Victoria, 3081 Australia, AU 

(151)  13/02/2020 

(180)  20/09/2028 

(111)  20397 

(300)   

(510)  25  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Eni Kalo 

Rruga e Kavajës, Ndertesa 27, Njesia 

Administrative 10, P.O.Box 235, Tirane, 

Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/954 

(540)  LATITUDE 

(732)  Latitude IP Holdings Pty Ltd 

580 Waterdale Road Heidelberg West, 

Victoria, 3081 Australia, AU 

(151)  13/02/2020 

(180)  20/09/2028 

(111)  20398 
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(300)   

(510)  25  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Eni Kalo 

Rruga e Kavajës, Ndertesa 27, Njesia 

Administrative 10, P.O.Box 235, Tirane, 

Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1000 

(540)  RYMAX 

(732)  HYDROPOWER SHPK 

AUTOSTRADA TIRANE-DURRES 

KM.3, RRUGA THEMISTOKLI 

GERMENJI,ZONA KADASTRALE 

2679, PASURIA NR.22/14, TIRANE, 

AL 

(151)  04/02/2020 

(180)  04/10/2028 

(111)  20302 

(300)   

(510)  1  4, 

(526)  LUBRIFICANTS 

(591)  -E zezë; portokalli; e kuqe; e 

bardhë 

(740) ERIND KOSOVA 

RRUGA E DIBRES PALLATI 432, 

SHKALLA 2, AP.20, TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1004 

(540)  Music Pizza Pizza sounds better 

with us 
(732)  M.I.A shpk 

Farke, Lunder, prapa Qendres Tregtare 

TEG, Zona Kadastrale nr.2529, nr.pasurie 

560/10, AL 

(151)  04/02/2020 

(180)  05/10/2028 

(111)  20305 

(300)   

(510)  30, 39, 42  43, 

(526)  Pizza 

(591)  -E zeze; E bardhe 

(740) Joana Kutulla 

Blv. Gjergj Fishta, perballe shkolles Vasil 

Shanto 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1005 

(540)  Music Pizza Pizza sounds better 

with us 
(732)  M.I.A shpk  

Farke, Lunder, prapa Qendres Tregtare 

TEG, Zona Kadastrale nr.2529, nr.pasurie 

560/10, AL 

(151)  04/02/2020 

(180)  05/10/2028 

(111)  20308 

(300)   

(510)  30, 39, 42  43, 

(526)  Pizza 

(591)  -e kuqe; e bardhe 

(740) Joana Kutulla 

Blv. Gjergj Fishta, perballe shkolles Vasil 

Shanto 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1015 

(540)  LAKE VIEW RESIDENCES 

(732)  GENER 2 sh.p.k 

Rr. ''Papa Gjon Pali i II-te'', ABA 

Business Center, Kati 7-te, AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  09/10/2028 

(111)  20382 

(300)   

(510)  36  37, 

(526)  RESIDENCES 

(591)  -jeshile; gri 

(740) Silva Xhelili 

Rr. ''Papa Gjon Pali i II-te'', ABA 

Business Center, Kati 7-te 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1068 
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(540)  MONACO 

(732)  Global Logistic sh.p.k 

Autostrada Tiranë - Durrës, km 10, Picar, 

Vorë, Tiranë, AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  24/10/2028 

(111)  20328 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)  fjalën Monaco 

(591)  -Blu; e artë, kafe e çelët; rozë e 

çelur.  

(740) Bledar Korkaj 

Rr. Maliq Muco nr.1, pranë Blv. Zogu 1, 

Qendra e Biznesit Star, Kati IV, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1122 

(540)  Univers Safety 

(732)  UNIVERS PROMOTIONS SHPK 

QAFA E KASHARIT, MBIKALIMI I 

RINASIT, KASHAR TIRANE, AL 

(151)  04/02/2020 

(180)  09/11/2028 

(111)  20298 

(300)   

(510)  16, 25  35, 

(526)  Veshje pune-siguri në punë; ® 

(591)  -Cyan : 0 ,Magenta : 0 , Yellow : 0, 

Black : 100 

(740) ERIND KOSOVA 

RRUGA E DIBRES PALLATI 432, 

SHKALLA 2 AP.20, TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1123 

(540)  SPECIAL GIFTS SG 

(732)  UNIVERS PROMOTIONS SHPK 

QAFA E KASHARIT, MBIKALIMI I 

RINASIT, KASHAR TIRANE, AL 

(151)  04/02/2020 

(180)  09/11/2028 

(111)  20297 

(300)   

(510)  16, 25  35, 

(526)  SPECIAL; GIFTS 

(591)  -Pantone Cmyk : Cyan : 100 

,Magenta : 0 , e verdhe : 0, e zeze: 0 

(740) ERIND KOSOVA 

RRUGA E DIBRES PALLATI 432, 

SHKALLA 2 AP.20, TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1177 

(540)  water.al 

(732)  Water.al Shpk              

Rruga Abdyl Pajo, Pasuria 9/1308, Njesia 

11, Tirane, AL 

(151)  06/02/2020 

(180)  26/11/2028 

(111)  20317 

(300)   

(510)  11, 35  36, 

(526)  water.al 

(591)  -ujë; C=80% M=50% Y=0% 

K=0% 

(740) Armand Shkurta 

Rruga Gjergj Legisi, Blloku Gintash, 

Pallati P, Laprake, Tirane 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2018/1266 

(540)  Bomb Doner 

(732)  Global Logistic sh.p.k 

Autostrada Tiranë - Durrës, km 10, Picar, 

Vorë, Tiranë, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  19/12/2028 

(111)  20344 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Doner, shije bombastike 

(591)  -e kuqe; e verdhë; e zezë; rozë e 

çelët; e bardhë 

(740) Bledar Korkaj 

Rr “Maliq Muco”, Blv.”Zogu i 

Parë”,Qendra e Biznesit STAR, kati i IV, 

Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2018/1267 

(540)  IRISGROUP 

(732)  Global Logistic sh.p.k 

Autostrada Tiranë - Durrës, km 10, Picar, 

Vorë, Tiranë, AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  19/12/2028 

(111)  20333 

(300)   

(510)  3, 9, 29, 30, 31, 35, 39, 40, 42, 43  

44, 

(526)  group 

(591)  -Blu e errët; blu e çelur; bojëqelli; 

portokalli 

(740) Bledar Korkaj 

Rr “Maliq Muco”, Blv.”Zogu i 

Parë”,Qendra e Biznesit STAR, kati i IV, 

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1273 

(540)  Shënd e Verë 

(732)  Ç & G shpk 

Rruga Bako Dervishaj prane Deges se 

Thesarit, Tirane, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  24/12/2028 

(111)  20367 

(300)   

(510)  43, 

(526)  wine & food 

(591)  -zeze;e kuqe 

(740) Gentjan Çollaku 

Rruga Bako Dervishaj, Prane Deges se 

Thesarit, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/59 

(540)  Terra 

(732)  GEMA DISTRIBUTION 

Tirane Kashar KASHAR Rruga Demniri, 

Objekti nr.19, mbrapa Vodafonit, Mezez, 

AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  21/01/2029 

(111)  20364 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  -Jeshile; e bardhë 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pall i Ri 

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/61 

(540)  RETRO' AVANTGARDE 

(732)  Zajmira Qeraxhiu 

Rruga  Brigada e VIII, Ndertesa 12, Hyrja 

Nr.5, AL 

(151)  04/02/2020 

(180)  22/01/2029 

(111)  20300 

(300)   

(510)  25, 

(526)   

(591)  -Ngjyrë ari; e zezë 

(740) Blerina Xhelili 

Rr.Shyqyri Brari, P.Xheluks, Nr.12, 

Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/126 

(540)  summer depo 

(732)  Ardian Zykaj shpk 

Lagjja "Ujë i Ftohtë", Rr:Belvedere 

Vlorë, AL 

(151)  06/02/2020 

(180)  08/02/2029 

(111)  20316 

(300)   

(510)  41, 

(526)   

(591)  -E kuqe; e bardhë 
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(740) Adrian Zykaj 

Lagjja "Uje i Ftohte", Rr:Belvedere Vlore 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/128 

(540)  Tele BINGO SHQIPTARE 

(732)  NATIONAL SHA 

Rruga Donika Kastrioti, Vila 9/1, Tirane-

Shqiperi, AL 

(151)  07/02/2020 

(180)  08/02/2029 

(111)  20321 

(300)   

(510)  41, 

(526)  SHQIPTARE 

(591)  - 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/132 

(540)  PANTENE HAIR BIOLOGY 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US, US 

(151)  11/02/2020 

(180)  08/02/2029 

(111)  20358 

(300)  773962018  16/08/2018  CH 

(510)  3, 

(526)  HAIR 

(591)  - 

(740) Vjollca Shomo 

EUROMARKPAT ALBANIA SHPK., 

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

4, Ap. 15,Kutia Postare 1019, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/140 

(540)  MANADRINE COSMETICS 

(732)  MANDARINE COSMETICS 

SH.P.K. 

Rr "Sami Frasheri" Pallatet Agimi, 

Shk.18, Apt.319, Tirane, AL 

(151)  06/02/2020 

(180)  11/02/2029 

(111)  20319 

(300)   

(510)  3, 

(526)   COSMETICS 

(591)  - 

(740) Eno DODBIBA 

Rr. Naim FRASHERI, Pall 60/3, Shk.1, 

Ap.16, Tirane, Albania, AL 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/166 

(540)  FIRMER+ FILTER 

(732)  Rothmans of Pall Mall limited 

Route de France 17, 2926 Boncourt, 

Switzerland, CH 

(151)  10/02/2020 

(180)  19/02/2029 

(111)  20325 

(300)   

(510)  34, 

(526)  FILTER 

(591)  -Blu; e argjndë; e bardhë; 

portokalli e çelët; e verdhë e artë 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/182 

(540)  Vodafone Z 

(732)  Vodafone Group PLC 

 Vodafone House, The connection, 

Newbury, Berkshire, RG14 2FN, United 

Kingdom  , UK 

(151)  04/02/2020 

(180)  25/02/2029 

(111)  20301 

(300)   

(510)  9  38, 

(526)   
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(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/183 

(540)  Vodafone Gold 

(732)  Vodafone Group PLC 

 Vodafone House, The connection, 

Newbury, Berkshire, RG14 2FN, United 

Kingdom  , UK 

(151)  13/02/2020 

(180)  25/02/2029 

(111)  20392 

(300)   

(510)  9  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/186 

(540)  VIVA FLEX 

(732)  Viva Flex Tirana 

Rruga Shemsie Haka, Godine nje kateshe, 

Kati I pare, Ne territorin e shtypshkronjes 

Bektashiane, Tirane, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  25/02/2029 

(111)  20365 

(300)   

(510)  22, 

(526)  V&D Home Collection 

(591)  -E kuqe; e verdhë; bojëqielli; 

jeshile 

(740) Albana Laknori 

Rruga Muhemat Deliu, Pall Ndergjoni, 

Ap.26, Linze, Tirane 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2019/194 

(540)  QTU E gjitha rreth teje 

(732)  Qendra Tregtare Univers 

Tirane Kashar KASHAR Autostrada 

Tirane Durres, km 7, QTU, AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  28/02/2029 

(111)  20379 

(300)   

(510)  35  36, 

(526)   

(591)  -E kuqe; E bardhë; Gri 

(740) Satbere Hoxha 

Tirane Kashar KASHAR Autostrada 

Tirane Durres, km 7, QTU 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/202 

(540)  KAVA bistro bar 

(732)  Stela Lako 

Rr. Euard Mano, Pa.30, Shk 4, Ap.nr A/9, 

prane Liqenit Artificial, Tirane, AL, AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  04/03/2029 

(111)  20326 

(300)   

(510)  43, 

(526)  bistro bar 

(591)  -bardhe e zi 

(740) Eno DODBIBA 

Rr. Naim Frasheri P.60/3, ap. 16, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/227 

(540)  WHITE BAR 

(732)  Enkeleda Kodra 

Rruga :Irfan Tomini, Tirane, AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  08/03/2029 

(111)  20334 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Bar 

(591)  -e bardhë; e zezë 
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(740) Klodiana Beti 

Bulevardi Bajram Curri, pallatet Agimi, 

Kulla 1, Ap.19, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/229 

(540)  TOSTART 

(732)  GURGA 

Rr "Koco Kazanxhi", pallati 878, Zona 

Kadastrale 8513,Kati dyte, Durres, AL 

(151)  04/02/2020 

(180)  11/03/2029 

(111)  20299 

(300)   

(510)  30  43, 

(526)  Caffe; 100%;  Artigianale; 

elementi figurativë i flamurit Italian 

(591)  -e kuqe; e bardhë; jeshile 

(740) Majlinda MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/274 

(540)  PEJO 

(732)  PEJO 2018 

Njesia bashkiake nr.4,Rruga Tano 

Banushi",Ndertesa nr.10,Hyrja nr.1,kodi 

postar 1012, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  21/03/2029 

(111)  20350 

(300)   

(510)  29, 

(526)   

(591)  -E bardhë; e gjelbër; jeshile 

(740) Nazri HAXHIU 

GS1 ALbania , Rr . Barrikadave , Pall i 

Ri mbi ish kinema "17 Nentori" , SHk 3 

Ap. 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/286 

(540)  SALT 

(732)  REVO GROUP SHPK 

Njesia Bashkiake nr,5,Rruga Pjeter 

Bogdani,Godine 1 kateshe 

Zk.8270,Nr.pasurie 3/52,Tirane, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  27/03/2029 

(111)  20349 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -E zezë; ngjyre kafe e thelle, 

jeshile e errët shumë 

(740) Galinija Gjoni 

Rr. "Pjeter Bogdani" Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/291 

(540)  D3 SPRAY 

(732)   

Bosnalijek, farmaceutska i hemijska, 

dioničko društvo 

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA, BA 

(151)  07/02/2020 

(180)  28/03/2029 

(111)  20322 

(300)   

(510)  5, 

(526)  SPRAY 

(591)  - 

(740) Fatos DEGA 

Rr. "Nikolla Tupe",N.2, H.4, A.30, Tiranë   

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/292 

(540)  D3 SPRAY KID 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i 

hemijska, dioničko društvo 

 

Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA 

, BA 

(151)  07/02/2020 

(180)  28/03/2029 

(111)  20324 
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(300)   

(510)  5, 

(526)  SPRAY; KID 

(591)  - 

(740) Fatos DEGA 

Rr. "Nikolla Tupe",N.2, H.4, A.30, Tiranë   

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/298 

(540)  AMVAC An American 

Vanguard Company 
(732)  AMVAC C.V. 

4695 MacArthur Court, Suite 1200, 

Newport Beach, CA 92660, USA, US 

(151)  06/02/2020 

(180)  28/03/2029 

(111)  20320 

(300)  88/270,222  21/01/2019  US 

(510)  1, 5, 7  9, 

(526)  Company 

(591)  - 

(740) Melina Nika 

 

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

Nr.2/1, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/300 

(540)  Berglicht 

(732)  K A M E L A  SHPK 

Autostrada Tirane-Durres, Godine ne 

Kilometrin 18 ne Vore, 100 metra prane 

FERRO-BETON ne Fshatin Muçaj Vore, 

Tirane-Shqiperi, AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  28/03/2029 

(111)  20335 

(300)   

(510)  11, 

(526)   

(591)  -blu; bojeqielli 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/310 

(540)  amu WATER SOLUTIONS 

(732)  A.M.U SHPK 

Lagjja Yzberisht, Rruga Sokrat Miha, 

Kompleksi Fratari, Godina nr 4, dyqani nr 

8 kashar, Tirane-Shqiperi, AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  28/03/2029 

(111)  20331 

(300)   

(510)  35  37, 

(526)  WATER SOLUTIONS 

(591)  -blu; e bardhe; e kuqe; portokalli; e 

verdhe; gri 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/319 

(540)  Soriée 

(732)  Kuadr.com 

Rr. Mustafa Matohiti, pall 7/2, Kati 8, Ap 

32, Tirane, AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  28/03/2029 

(111)  20381 

(300)   

(510)  41  43, 

(526)   

(591)  - 

(740) Blerina Preza 

Rr. Mustafa Matohiti, pall 7/2, Kati 8, Ap 

32, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/320 

(540)  Soirée 

(732)  Kuadr.com 

Rr. Mustafa Matohiti, pall 7/2, Kati 8, Ap 

32, Tirane, AL 
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(151)  13/02/2020 

(180)  28/03/2029 

(111)  20380 

(300)   

(510)  41  43, 

(526)   

(591)  -e zeze me gradient; floriri me 

gradient 

(740) Blerina Preza  

Rr. Mustafa Matohiti, pall 7/2, Kati 8, Ap 

32, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/328 

(540)  FREZYDERM 

(732)  FREZYDERM S.A. 

75, Menandrou street, GR 104-37, 

Athens, GR, GR 

(151)  11/02/2020 

(180)  01/04/2029 

(111)  20354 

(300)   

(510)  3, 

(526)  DERMOCEUTICALS 

(591)  -Blu e ndezur; blu; e bardhë 

(740) Vjollca SHOMO 

EUROMARKPAT ALBANIA SHPK., 

Rruga A.Z. Cajupi, Ndertesa 20, Hyrja 4, 

Ap. 15            Kutia Postare 1019, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/335 

(540)  MONSTER ENERGY 

ABSOLUTELY ZERO 
(732)  Monster Energy Company 

1 Monster Way, Corona, California 

92879, USA , AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  02/04/2029 

(111)  20356 

(300)   

(510)  32, 

(526)  ENERGY  

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Bul. Gj Fishta Pall 1 Jeshil, pranë 

Shallvareve, Kati 6, Nr.16, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/348 

(540)  Artistike Zadrime 

(732)  Qendra e Artizanatit Lezhë SHPK 

Lagjia ''Beselidhja'' Rruga Shtraus, tek 

shkolla jo publike '' Rragacionistet'' 

Lezhë, Shqipëri, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  08/04/2029 

(111)  20341 

(300)   

(510)  24, 

(526)  Zadrime; Artistike 

(591)  - 

(740) Galinija Gjoni 

Rr. " Pjetër Bogdani", AP.8, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/368 

(540)  MOBIL SUPER 

(732)  Exxon Mobil Corporation 

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 

Texas 75039-2298, USA, US 

(151)  11/02/2020 

(180)  09/04/2029 

(111)  20357 

(300)   

(510)  4, 

(526)  SUPER 

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2019/398 

(540)   

(732)  Porsche Albania sh.p.k 
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TIRANE AUT.TIRANE-DURRES KM 3 

MEZEZ, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  17/04/2029 

(111)  20351 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -Gri e errët; e bardhë 

(740) Gentian Bushati 

TIRANE AUT.TIRANE-DURRES KM 3 

MEZEZ 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/417 

(540)  GENT 

(732)  SAI Group Albania 

Rruga e Durresit, Pallati 102, Shkalla 9, 

Apartamenti 72, Tirane, Shqiqperi, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  25/04/2029 

(111)  20343 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  -E zezë; e kuqe 

(740) Muhamet Pahumi 

Rruga e Durresit, Pallati 102, Shkalla 9, 

Apartamenti 72, 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/422 

(540)  PROTECH 

(732)  Gordan Miralem 

Augusta Brauna 14, 71000 Sarajevo, BA, 

BA 

(151)  12/02/2020 

(180)  26/04/2029 

(111)  20361 

(300)   

(510)  9, 11, 16  17, 

(526)   

(591)  - 

(740) FATOS DEGA 

Rr."Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, 

Tiranë, Tiranë 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2019/431 

(540)  FOFA/ Football Opportunity 

Factory Albania 
(732)  Football Opportunity Factory 

Albania/ FOFA 

Tirane, Petrele, Njesia Administrative 

Petrele, Fshati Barbas, Kompleksi 

Football Republic, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  02/05/2029 

(111)  20366 

(300)   

(510)  41, 

(526)  Football Opportunity Factory 

Albania 

(591)  -E bardhë; e zezë; gri; 

(740) Sabrie Nezaj 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2019/482 

(540)  PHILIP MORRIS INFINITO 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 , CH 

(151)  13/02/2020 

(180)  20/05/2029 

(111)  20393 

(300)   

(510)  34, 

(526)  EST; 1847; LONDON; 

ENGLAND 

(591)  -Blu; bojeqiell; e verdhe; e bardhe; 

gri. 

(740) Vjollca Shomo 

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

Cajupi, P.20/4, Ap 15, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/484 

(540)  TIAQUIN 
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(732)  Mylan Hrvatska d.o.o. 

Koranska 2, 10 000 Zagreb, Croatia, HR 

(151)  04/02/2020 

(180)  20/05/2029 

(111)  20303 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar LOLOÇI 

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

Tirane, Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/485 

(540)  PROTIZOLE 

(732)  Mylan Hrvatska d.o.o. 

Koranska 2, 10 000 Zagreb, Croatia, HR 

(151)  05/02/2020 

(180)  20/05/2029 

(111)  20313 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/486 

(540)  BINJAKËT 

(732)  ZEF BITRAJ 

Tiranë Njesia Bashkiake nr.9, Rruga 

Ramazan Kasa, Pallati i Binjakeve nr.34, 

Bodrumi nr.18, AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  20/05/2029 

(111)  20330 

(300)   

(510)  33, 

(526)  Kantina, Themeluar 2014 

(591)  - E verdhë; E bardhë; E zezë 

(740) Nazri HAXHIU 

GSI ALbania , Rr . Barrikadave , Pall i Ri 

mbi ish kinema " 17 Nëntori", Shk.3 Ap. 

4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/490 

(540)  BEKAMENT Fuqia është në 

duart tona 
(732)  ''Banja Komerc Bekament''DOO 

Banja 

Arandjelovac, Serbia, RS 

(151)  13/02/2020 

(180)  23/05/2029 

(111)  20385 

(300)   

(510)  1, 2, 17, 19  37, 

(526)  ® 

(591)  -portokalli, bardhë, zezë 

(740) Gazmir ISAKAJ 

Rr."Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, Ap 28, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/491 

(540)  Fetan Bllaca 

(732)  Fetan Bllaca 

Lagjja nr.3, Rruga Ramazan Jella,godine 

private kater kateshe me nr.32,kati i pare, 

Durres, Shqiperi, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  23/05/2029 

(111)  20339 

(300)   

(510)  30, 

(526)  artizanale; prej 1933 

(591)  -jeshile; e kuqe; e verdhe; blu; kafe 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/504 

(540)  SELA South East Legal Alliance 
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(732)  Hoxha, Memi & Hoxha (HM&H) 

Shpk. 

Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 4, 

Njësia Administrative nr.2, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  27/05/2029 

(111)  20394 

(300)   

(510)  45, 

(526)  South East Legal Alliance 

(591)  - 

(740) Shpati Hoxha 

Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati 4, 

Njesia Administrative nr.2, Tiranë, 

Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/517 

(540)  CREDINS INVEST 

(732)  CREDINS INVEST-sh.a - Shoqëri 

Administruese e Fondeve të Pensionit dhe 

Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive 

Rruga''Nikolla Tupe'',Nr.1, Kati 3,Tiranë, 

AL 

(151)  14/02/2020 

(180)  29/05/2029 

(111)  20404 

(300)   

(510)  36, 

(526)  INVEST 

(591)  -blu e errët; blu e çelët 

(740) Benuela Veliu 

Rruga''Rrapo Hekali", Komuna e 

Parisit,Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/523 

(540)  PALACE HOTEL 

(732)  SARA-EL Shpk 

Rruga "Marko Bocari" Nd.6, H.1, Nr.1, 

kodi postar 1019, Tirane, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  30/05/2029 

(111)  20342 

(300)   

(510)  43, 

(526)  hotel, spa, Durres 

(591)  -Ngjyrë e verdhë e florinjtë; e 

bardhë 

(740) Galinija Gjoni 

Rr. "Pjeter Bogdani" Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/527 

(540)  iClear 

(732)  Edison Shimaj 

Lagjja Bushat, Rruga Qender, godine 2-

kateshe, kati i II-te, nr.536/13/1, Shkoder-

Shqiperi, AL 

(151)  05/02/2020 

(180)  31/05/2029 

(111)  20309 

(300)   

(510)  10, 

(526)   

(591)  -jeshile; e gjelbër; e bardhë 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap.4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/528 

(540)  VEKO 

(732)  VEKO SHPK 

Rruga Industriale, Autostrada Tiranë-

Durrës km 1, magazina nr.1, godina 

VEKO, njësia administrative Kashar, 

Tiranë-Shqipëri, AL 

(151)  04/02/2020 

(180)  31/05/2029 

(111)  20304 

(300)   

(510)  19, 20  35, 

(526)   

(591)  -blu; bojeqielli; e kalter 

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

Hyrja E, Kati 2, Ap 4. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/531 

(540)  CHICO'S 

(732)  KEY COS Shpk 

Njesia Bashkiake nr 7, Rruga e Kavajes, 

Objekti nr. 138, Tirane, SHQIPERI, AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  03/06/2029 

(111)  20332 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -e verdhë; e kuqe; boje kafe 

(740) Galinija Gjoni 

Rr. " Pjeter Bogdani", AP.8, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/542 

(540)  Autobus.al 

(732)  Ferjolt Ozuni 

Rruga Arkitekt Kasemi, Pallati Hodo, 

Hyrja 1, Kati 1, Ap.5, Kodi Postar 1015, 

Tirane-Shqiperi, AL 

(151)  11/02/2020 

(180)  05/06/2029 

(111)  20338 

(300)   

(510)  35  39, 

(526)  .al;  Autobus për klasën 39 

(591)  -e zezë; e verdhë; e bardhë; gri 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/545 

(540)  PUNCH 

(732)  LABERION sh.p.k 

Rr: "Llapi"; Nr.32,11000 Podujeve, 

Kosove, KS 

(151)  10/02/2020 

(180)  07/06/2029 

(111)  20329 

(300)   

(510)  29  32, 

(526)  FRUIT DRINK 

(591)  -blu; e kuqe; e bardhë 

(740) REDI THEODHOR 

Rr: ''Medar Shtylla'' Pall.Nr.46, Hy.1, 

Ap.15, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/561 

(540)  MIAFYBE 

(732)  BGP Products Operations GmbH 

Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, 

Switzerland, CH 

(151)  14/02/2020 

(180)  13/06/2029 

(111)  20400 

(300)  30 2019 001 173.9  22/01/2019  

DD 

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë,Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/565 

(540)  AT&C 

(732)  ERJOL HOXHAJ 

Njësia Administrative Nr. 2, Rruga Budi, 

Pallati "ROGERD", Kati I-rë, N35, Zyra 

Nr. 1, Tiranë., AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  14/06/2029 

(111)  20378 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) BLERINA REXHEPAJ 
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Rr.Donika Kastrioti,P .14. Ap.7/b Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/568 

(540)  codelT DEVELOP YOUR 

BRAND 
(732)  CODE IT SHPK 

Rruga Reshit Çollaku, Pallati 23, Shkalla 

1, Kati 2, Ap.4,Tirane-Shqiperi., AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  17/06/2029 

(111)  20363 

(300)   

(510)  35  42, 

(526)  DEVELOP YOUR BRAND 

(591)  -blu; e bardhe; e zeze 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap.4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/586 

(540)  Bar&Restorant Te Fisi Peja 

Grill Since 2008 

(732)  Fisnik  Marku  

SHKODER Lagjja Vasil Shanto, 

Bulevardi Skenderbeg, nr.pasurie 

4/388+1-4, zona kadastrale 8594 

Shqipëri., AL 

(151)  10/02/2020 

(180)  21/06/2029 

(111)  20327 

(300)   

(510)  43, 

(526)  bar; restorant; grill; since 2008; 

Peja 

(591)  -e kuqe; e verdhe; e zeze; e bardhe 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/595 

(540)  ESP & OIL 

(732)  E-S-P & OIL Shpk 

Lagjja 15 Tetori, rruga ''Jakov Mile'', 

ndertesa private me zone kadastrale nr 

8533, numer pasurie 7/974, Fier-Shqiperi, 

AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  25/06/2029 

(111)  20359 

(300)   

(510)  4  35, 

(526)  & OIL 

(591)  -e kuqe; e bardhe 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/596 

(540)  PIUPIU FRESH FRUIT JUICE 

FOR KIDS 
(732)  CANAJ SHPK 

Gruemire Malësi e Madhe, Lagjja 

Gjormë, Rruga Shkodër Koplik, godinë 

1-katëshe, Shkodër-Shqipëri, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  25/06/2029 

(111)  20373 

(300)   

(510)  32, 

(526)  FRESH FRUIT JUICE FOR KIDS 

(591)  -e kuqe; e bardhe 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/597 

(540)  Belta 

(732)  CANAJ SHPK 

Gruemire Malësi e Madhe, Lagjja 

Gjormë, Rruga Shkoder Koplik, godine 

1-katëshe, Shkoder-Shqiperi, AL 

(151)  12/02/2020 
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(180)  25/06/2029 

(111)  20368 

(300)   

(510)  32, 

(526)   

(591)  -e bardhe; e gjelber; jeshile e erret 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, AP 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/598 

(540)  TAMARA 

(732)  CANAJ SHPK 

Gruemire, Lagjja Gjorm, Rruga 

Nacionale Shkoder Koplik, godine 1-

kateshe, Shkoder-Shqiperi, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  25/06/2029 

(111)  20369 

(300)   

(510)  32, 

(526)   

(591)  -blu; e bardhe 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/616 

(540)  ROOTEX 

(732)  COSMOCEL, S.A 

Vía Matamoros, 1501-San Nicolás de los 

Garza, 66480 Nuevo León, Mexico, MX 

(151)  11/02/2020 

(180)  02/07/2029 

(111)  20353 

(300)   

(510)  1, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/617 

(540)  Dulce BLACK 

(732)  Servet Dauti 

Lagjja Nr.2, Rruga e Dibrës, 

LIBRAZHD, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  04/07/2029 

(111)  20362 

(300)   

(510)  34, 

(526)  BLACK, American Blend; Less 

Smoke Smell 

(591)  -e zeza dhe nuancat gri te saj; e 

kuqja dhe nuancat e saj; bezha 

(740) Fatos DEGA 

Rr. "Nikolla Tupe",N.2, H.4, A.30, Tiranë   

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/623 

(540)  PRINCE 

(732)  House of Prince A/S 

Vester Farimagsgade 19, DK-1606 

Copenhagen V, Denmark, DK 

(151)  13/02/2020 

(180)  05/07/2029 

(111)  20384 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  -gri; e zeze; e bardhe 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/624 

(540)  ETi MEK FORM 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 
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Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, 

ESKISEHIR, Turkey 

, TR 

(151)  13/02/2020 

(180)  08/07/2029 

(111)  20383 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  -e zeze; e bardhe; e kuqe 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2019/627 

(540)  DIRT FOR GOOD 

(732)  Unilever N.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

Netherlands, NL 

(151)  12/02/2020 

(180)  09/07/2029 

(111)  20377 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/637 

(540)  REIGN 

(732)  Reign Beverage Company LLC  

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(151)  14/02/2020 

(180)  11/07/2029 

(111)  20407 

(300)  88/325,082  04/03/2019  US 

(510)  32, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2019/638 

(540)  REIGN 

(732)  Reign Beverage Company LLC 

1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, 

California 90063, US 

(151)  14/02/2020 

(180)  11/07/2029 

(111)  20406 

(300)  88/325,087  04/03/2019  US 

(510)  32, 

(526)   

(591)  -E verdhë; blu; e zezë 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2019/641 

(540)  go+ 

(732)  "Birra Peja Albania" Sh.p.k 

Rruga Hasan Sufa, Pallati 3, Shkalla 1, 

Tiranë, Shqipëri (AL), AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  12/07/2029 

(111)  20389 

(300)   

(510)  32, 

(526)  "Energy Drink"; "NIGHT" 

(591)  -e kuqe; e zezë; e bardhë; 

(740) Gazmir ISAKAJ 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, AP 28, Tiranë, Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/642 

(540)  go+ 

(732)  "Birra Peja Albania" Sh.p.k 
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Rruga Hasan Sufa, Pallati 3, Shkalla 1, 

Tiranë, Shqipëri (AL), AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  12/07/2029 

(111)  20390 

(300)   

(510)  32, 

(526)  "Energy Drink"; "DAY" 

(591)  -e kuqe; e zeze; e bardhe 

(740) Gazmir ISAKAJ 

Rr."Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, Ap 28, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/643 

(540)  tango+ 

(732)  "Birra Peja Albania" Sh.p.k 

Rruga Hasan Sufa, Pallati 3, Shkalla 1, 

Tiranë, Shqipëri (AL), AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  12/07/2029 

(111)  20388 

(300)   

(510)  32, 

(526)  "NECTAR"; "ACE"; 

"MULTIVITAMIN"; frutat: kivi, mollë, 

portokall, pjeshkë, dardhë, ananas dhe 

kumbull  

(591)  -e bardhë; jeshile e errët; e gjelbër 

(740) Gazmir ISAKAJ 

Rr."Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, Ap 28, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/644 

(540)  tango+ 

(732)  "Birra Peja Albania" Sh.p.k 

Rruga Hasan Sufa, Pallati 3, Shkalla 1, 

Tiranë, Shqipëri (AL), AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  12/07/2029 

(111)  20387 

(300)   

(510)  32, 

(526)   "NECTAR"; "FRUTA MALI"; 

frutat e pyllit: manaferrë, mjedër; gjethe; 

junior  

(591)  -rozë; vjollcë; e bardhë 

(740) Gazmir ISAKAJ 

Rr."Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, Ap 28, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/647 

(540)  Aquarius Pharmaceutical 

Company  
(732)  Aquarius Medical Shpk 

Rruga Don Bosko, Blloku Nr.1, Shkalla 

Nr.3, Kati I, Nr.4, Tirane - Shqiperi, AL 

(151)  13/02/2020 

(180)  15/07/2029 

(111)  20396 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Pharmaceutical Company  

(591)  -E jeshile; Gri  

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja e, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/658 

(540)  Kite 

(732)  Kite Pharma, Inc. 

2400 Broadway, Santa Monica, 

California 90404, US 

(151)  13/02/2020 

(180)  18/07/2029 

(111)  20391 

(300)  88/315,073  25/02/2019  US 

(510)  5  44, 

(526)   

(591)  -blu; blu e hapur, e kuqe, e bardhe 

(740) Vjollca KRYEZIU 

Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39, 

Tiranë, KUTIA POSTARE 8198 
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(210)  AL/T/ 2019/671 

(540)  Canye Home Defense 

(732)  Yiwu Howell Biotechnology 

Co.,Ltd. 

No.13, Wuhua Road, Heyetang Industrial 

Park,Yiwu, Zhejiang Province, China, 

CN 

(151)  12/02/2020 

(180)  19/07/2029 

(111)  20374 

(300)   

(510)  5  21, 

(526)  home; defense 

(591)  -Bardhe e zi 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/688 

(540)  VETEM NJE NATE 

(732)  Robert Aliaj 

Rruga ''Skënderbeu'' , Shkalla 1 , 

Apartamenti 1 ,Tiranë, AL 

(151)  14/02/2020 

(180)  29/07/2029 

(111)  20405 

(300)   

(510)  41, 

(526)   

(591)  -gri; e bardhe; e zeze 

(740) Lavdie Hysaj 

Rr.''Aleksander Moisiu'' Nr.76/1,TV ORA 

NEWS,Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/693 

(540)  YESCARTA  

(732)  Kite Pharma, Inc.(a Delaware 

corporation) 

2400 Broadway, Santa Monica, 

California 90404, US 

(151)  13/02/2020 

(180)  30/07/2029 

(111)  20395 

(300)  88/351.140  21/03/2019  US 

(510)  5  44, 

(526)   

(591)  -KORALE; E PURPURT 

(740) Vjollca Kryeziu 

Rruga ''Idriz Dollaku'', P. 5, Sh. 2,Tirane, 

Kutia postare 8198, 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/761 

(540)  REVLON 

(732)  Revlon (Suisse) S.A. 

Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, 

Zurich, Switzerland, CH 

(151)  13/02/2020 

(180)  30/08/2029 

(111)  20386 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/763 

(540)  m rimmed membrane 

(732)  RIMMED SHPK 

Tirane, Vaqarr Godine Sherbimesh 1 

kateshe me Zone Kadastrale 3712, 

Nr.Pasurie 21/31 Shqiperi, AL 

(151)  12/02/2020 

(180)  02/09/2029 

(111)  20376 

(300)   

(510)  16, 

(526)  plastic wrap; 20m; membrane 

(591)  -jeshile, e kuqe, e bardhe 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 
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(210)  AL/T/ 2019/776 

(540)  RECARBRIO 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

(151)  14/02/2020 

(180)  06/09/2029 

(111)  20399 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/777 

(540)  PEXETINEM 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

(151)  14/02/2020 

(180)  06/09/2029 

(111)  20403 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/778 

(540)  PREVYMIS 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

(151)  14/02/2020 

(180)  06/09/2029 

(111)  20402 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirana, Albania 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/779 

(540)  ZEMVETIS 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey 08889, US 

(151)  14/02/2020 

(180)  06/09/2029 

(111)  20401 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/864 

(540)  BS Bella Sposa 

(732)  LINDITA GJYZELI  

Bulevardi Ismail Qemali, Lagjja Isa 

Boletini, Pallati Nr.371, Kati II, Vlore, 

AL 

(151)  06/02/2020 

(180)  26/09/2029 

(111)  20318 

(300)   

(510)  44, 

(526)  sallon, bella sposa 

(591)  -e bardhe; e zeze 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga Jakov Xoxa, Pallati 46/9, Shkalla 

1, Apartamenti 9, Tiranë 
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

DEPOZITUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2019/3 

( 22 )  19/02/2019 

( 54 )  Kuti kartoni 

( 30 )   

( 73 )  ARGJIRO GROUP SHPK / Rruga nacionale Gjirokastër-Tepelen, Godine dy 

kateshe, afer parkut te Viroit, Gjirokastër- Shqipëri, AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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REFUZIME PER MOSKRYERJEN E 

PAGESES
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( 210 )  AL/T/ 2019/120 

(540)   

 

 
( 732 )  ATEx Shpk 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, Kati 1, Kodi Postar 1019,Tirana, 

Albania, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

( 511 )  
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REFUZIME NE BAZA ABSOLUTE 
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( 210 )  AL/T/ 2018/681 

(540)   

 

thjesht të shijshme, 

 

( 732 )  HAKO sh.p.k 

Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, 

Shqiperi , AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Anila Biraci 

Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, 

Shqiperi  

( 511 ) 29 Produkte mishi te ngrira konkretisht proshuta, sallame dhe qofte me ngrira 

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2018/682 

(540)   

 
( 732 )  HAKO sh.p.k 

Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, 

Shqiperi , AL 

( 591 )  -E bardhe; E zeze 

( 740 ) Denisa Vila 

Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, 

Shqiperi  

( 511 ) 29 Produkte mishi te ngrira konkretisht proshuta, sallame dhe qofte me ngrira 
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( 210 )  AL/T/ 2018/685 

(540)   

 

 
( 732 )  HAKO sh.p.k 

Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, 

Shqiperi , AL 

( 591 )  -Gold; E bardhë 

( 740 ) Anila Biraci 

Autostrada Tirane Durres, km 5, Rruga 'Cerciz Topulli', Ndertesa 17, Kashar , Tirane, 

Shqiperi  

( 511 ) 29 Produkte mishi te ngrira konkretisht proshuta, sallame dhe qofte me ngrira 

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2018/985 

(540)   

 

 
( 732 )  Lhyra Balkan shpk 

Rruga Kajo Karafili, Nr.14, Hyrja 2, Kati 2, Ap.6, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Oligerta Hoxha 

Rruga Kajo Karafili, Nr.14, Hyrja 2, Kati 2, Ap.6 

( 511 ) 35 sherbime konsulenze per biznes 
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( 210 )  AL/T/ 2018/1063 

(540)   

 

Këshilli Shqiptar mbi problemet e lojërave të fatit 

 

( 732 )  Henri Telharaj 

Sheshi Gjeneral Jozef Shen Martini, pall.3, ap 6/1, 1019, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Henri Telharaj 

Sheshi Gjeneral Jozef Shen Martini, pall.3, ap 6/1, 1019 

( 511 ) 41 Edukim; ofrim i trajnimeve; sigurimi i informacionit arsimor; publikim i 

teksteve; shërbime për lojërat e fatit 

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2018/1115 

(540)   

 

 
( 732 )  Diambe 

Autostrada Durres-Tirane, KM 5, Ura e Fllakes, Durres, AL 

( 591 )  -E Kuqe;  E Arte 

( 740 ) Evisa Nano 

Autostrada Durres-Tirane, KM 5, Ura e Fllakes, Durres 

( 511 ) 29 Mish, peshk, pulë dhe shpezë të egra;ekstrakte të mishi;xhelatine, marmalate, 

reçel, komposto;vezë;qumësht dhe produkte qumështi;vajra dhe yndyrna për ushqim. pije 

qumështi (predominimi i qumështit);farat e përgatitura për konsum njerëzor. 

30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz;tapioka dhe sago;miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithërat;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;ushqime të ngrënshme;sheqer, mjaltë, melasë;maja, 

pluhur -pjekje;kripë;mustard;uthull, salcat (majoneze, ketchup);aroma;akull (ujë të ngrirë). 

pije me kafe, kakao, çokollatë ose çaj bazë;Biskota, Kek, Keksa, Rollade, Strudel, Muesli, 

Muesli Bar, Puding, Karamele. 
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( 210 )  AL/T/ 2019/12 

(540)   

 

 
( 732 )  Veton Vathi 

Tirane Njesia Bashkiake Nr.2, Kati 2, (magazine), AL 

( 591 )  -E zezë; e bardhë 

( 740 ) Kliton Stefani 

Rruga "Themistokli Germenji" Pallati Pegaso, Kati 7-8, Tiranë 

( 511 ) 3 Parfumeri, Kosmetike 

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2019/604 

(540)   

 

 
( 732 )  Doktor Plastik Sh.P.K 

Tiranë, Rruga "Dritan Hoxha", Pallati Green Construksion, Hyrja 1, Kati 3, AL 

( 591 )  -Gri, Blu dhe Bojeqielli 

( 740 ) Erlis Shkurti  

Rruga "Myslym Shyri'' 

( 511 ) 44 Sherbime Mjekesore-alternative/mbjelleje flokesh/qender sherbimi-

shendetesore/perkujdesje- shendetesore/kosulence-shendetesore/klinike e sherbimeve 

shendetesore/kirurgji plastike 
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VENDIME TE DHOMES PER 

SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE 
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Përshëndetje, 

Më poshtë gjeni vendimet që do të publikohen pasi kanë marrë formën e prerë. 

1 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “VENERE BY AMI” e publikuar më 05/09/2017 në Buletinin e Pronësisë 

Industriale M2017/14 me të dhënat e mëposhtme:  

Emri i aplikantit: VENERE BY AMI, me adresë: Rr. Abdyl Frashëri, Pallati nr.7 

Apartamenti nr 1, AL i përfaqesuar me autorizim nga Ermal Mamaqi. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2017/553   

Data e depozitimit: 12/06/2017 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 44  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: Eglantina KALLPAKCI: me adresë: Njësia Bashkiake nr.5, Bulevardi “Bajram 

Curri”, Pallatet Agimi, Shkalla 1, Apartamenti 178, Tiranë, AL, përfaqesuar me 

autorizim nga Ermira Varkova. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 23/10/2017.  

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 143 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” (I ndryshuar); 

VKM-së nr 1706, date 29/12/2008 “Për Miratimin e Rregullores për Markat”. 

-Vendimi: 

Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “VENERE BY AMI” me numër 

aplikimi AL/T/2017/553, me aplikant VENERE BY AMI, për të gjitha mallrat e aplikuara 

dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.  

 

 

 

 

2 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “Sole” e publikuar më 15/01/2018 në Buletinin e Pronësisë Industriale M2018/1 me 

të dhënat e mëposhtme:  

Emri i aplikantit: EURO TRADE ALBANIA, me adresë: Vaqarr, Rruga Kryesore, 

Zona Kadastrale 3712, kati parë, Tiranë, AL i përfaqesuar me autorizim nga 

përfaqësuesi i autorizuar Majlinda MANUSHI. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2017/749   

Data e depozitimit: 30/08/2017 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 29  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: SOLE-MiZo Zrt: me adresë: Budapesti ut 6 H-6728 Szeged, HU, përfaqesuar me 

autorizim nga Ramadan Spahiu. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 27/03/2018.  

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 143 pika 2 (b) dhe pika 5 (b), 151 pika 1 (a), 152 të Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 

“Për Pronësinë Industriale” (I ndryshuar); Kreu VI pika 1 e VKM-së nr 315, date 

31/05/2018 “Për Miratimin e Rregullores për Markat”. 

-Vendimi: 
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Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “Sole” me numër aplikimi 

AL/T/2017/749, me aplikant EURO TRADE ALBANIA, për të gjitha mallrat e aplikuara 

dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.   
 

 

 

 

3 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “Ferra Girasole” e publikuar më 01/03/2018 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2018/4 me të dhënat e mëposhtme:   

Emri i aplikantit: “DEVI20-GRUP SHPK”, me adresë: Vaqarr, Rruga Kryesore, Zona 

Kadastrale 3712, kati parë, Tiranë, AL, i përfaqesuar me autorizim nga BUJAR LINZA. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2017/631   

Data e depozitimit: 14/07/2017  

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 29  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “Ferra & CO”: me adresë: Durrës Lagjia 14, Rruga Tirana, Përball ish 

Plastikës, Shkozet, AL, i përfaqesuar me autorizim nga përfaqësuesi i autorizuar Sonila 

Elezi. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 28/03/2018.   

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 142 pika 1 (a), 143 pika 3 (a), 152 të Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë 

Industriale” (I ndryshuar); VKM-së nr 315, date 31/05/2018 “Për Miratimin e Rregullores 

për Markat”. 

-Vendimi: 

Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “Ferra Girasole” me numër aplikimi 

AL/T/2017/631, me aplikant “DEVI20-GRUP SHPK”, për të gjitha mallrat e aplikuara 

dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.   
 

 

 

 

4 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “Juicylicious” e publikuar më 14/07/2017 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2017/12 me të dhënat e mëposhtme:   

Emri i aplikantit: “Rolmi Trajani”, me adresë: Rruga Barrikadave, Njësia 

administrative nr.9, ish kinema 17 Nëntori, kati I, AL. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2017/393   

Data e depozitimit: 18/04/2017  

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 43  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “Dhurata Thanasi”: me adresë: Njësia Bashkiake nr.5, Rruga "Nikolla Tupe", 

Pallati nr.6, shk.2, kati përdhe, ap.10, Tiranë, Shqipëri, AL, e përfaqesuar me autorizim 

nga përfaqësuesi i autorizuar Majlinda Manushi. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 21/09/2017.    
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Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 142 pika 1 (b) (ç) (e), 143 pika 2 (a) (b) (c) (ç) dhe 152 pika 1 (a) të Ligjit Nr. 9947, 

datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” (I ndryshuar)”. 

-Vendimi: 

Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “Juicylicious” me numër aplikimi 

AL/T/2017/393, me aplikant “Rolmi Trajani”, për të gjitha mallrat e aplikuara dhe vijimin 

e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.    
 

 

 

 

5 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “Big Eagle” e publikuar më 14/07/2017 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2017/12 me të dhënat e mëposhtme:   

Emri i aplikantit: “B.B.F Company SH.P.K”, me adresë: Rruga "Siri Kodra", Ish 

Frigoriferi 149, AL, e përfaqesuar me autorizim nga Ismet Mustafa.   

Nr. Kërkesës: AL/T/2016/862   

Data e depozitimit: 10/11/2016  

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 32  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “FRUTEX sh.p.k.”: me adresë: Brigada 123 p.n. 23000-Suharekë/Therandë, 

Republika e Kosovës, KS, e përfaqesuar me autorizim nga përfaqësuesi i autorizuar 

Gazmir Isakaj. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 25/04/2017.    

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 143 pika 2 (b) pika 5 (a) të Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë 

Industriale” (I ndryshuar)”. 

-Vendimi: 

Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “Big Eagle” me numër aplikimi 

AL/T/2016/862, me aplikant “B.B.F Company SH.P.K”, për të gjitha mallrat e aplikuara 

dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj. 

 

 

 

 

6 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “Super GRAND” e publikuar më 30/03/2018 në Buletinin e Pronësisë Industriale 

M2018/6 me të dhënat e mëposhtme:   

Emri i aplikantit: “BMJ INDUSTRIES FZ-LLC”, me adresë: Al- Jazeera Al-Hamra, 

Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, AE, e përfaqesuar me autorizim nga 

përfaqësuesi i autorizuar Irma Cami.   

Nr. Kërkesës: AL/T/2017/1101   

Data e depozitimit: 19/12/2017  

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 34  

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 
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Emri: “IGLA shpk”, me adresë: Vaqar Tirane, AL, e përfaqesuar me autorizim nga 

përfaqësuesi i autorizuar Galinija Gjoni. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 25/04/2017.    

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 143 pika 2 (b) pika 5 (a) të Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë 

Industriale” (I ndryshuar). 

-Vendimi: 

Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “Super GRAND” me numër aplikimi 

AL/T/2017/1101, me aplikant “BMJ INDUSTRIES FZ-LLC”, për të gjitha mallrat e 

aplikuara dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj. 

 

 

 

 

6 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “Mont Blanc Filter Cigarettes” e publikuar më 02/06/2017 në Buletinin e 

Pronësisë Industriale M2017/9 me të dhënat e mëposhtme:   

Emri i aplikantit: “International Tobacco Plc”, me adresë: 102, Langale House, 11, 

Marshalsea Road, London SE1 2TU, United Kingdom, UK, e përfaqesuar me autorizim 

nga përfaqësuesi i autorizuar Kostina Prifti.   

Nr. Kërkesës: AL/T/2017/238   

Data e depozitimit: 06/03/2017 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 34   

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

Emri: “Montblanc-Simplo GmbH”, me adresë: Hellgrundweg 100 22525 Hamburg, 

AL, e përfaqesuar me autorizim nga përfaqësuesi i autorizuar Vjollca Shomo.  

Data e depozitimit të kundërshtimit: 30/08/2017.    

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

Nenet 143 pika1, 2 (c) pika 5 (b) të Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë 

Industriale” (I ndryshuar). 

-Vendimi: 

Refuzimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës “Mont Blanc Filter Cigarettes” me 

numër aplikimi AL/T/2017/238, me aplikant “International Tobacco Plc”, dhe vijimin e 

procedurave të regjistrimit të saj. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 


