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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/ 2019/238 

(220)  12/03/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ITALY;  ethical mark of the italian 

cooperation; western balkans 

(591)  blu; e kuqe; e gjelber; e bardhe 

(732)  AICS- Agjensia Italiane per 

bashkepunim dhe zhvillim 

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 5, 

Tirane, AL 

(740) Raimonda KARAPICI - Avokat - 

PAP 

 Rr. Ndreko Rino, Nd. 1, H. 34/Ap 28  

Tiranë  

(511) 31  Alga, të papërpunuara, për 

konsum njerëzor ose shtazëror / alga deti, 

të papërpunuara, për konsum njerëzor ose 

shtazëror;   

bajame [fruta];  bimë aloe vera;  acuge, te 

gjalla; ushqim për kafshë   Përgatitjet për 

majmëri të kafshëve / përgatitjet për 

majmëri blegtorale; kafshë të gjalla; rërë 

aromatike për kafshët shtëpiake; agjinare 

të freskëta;  kallam sheqeri [lëndë e parë]; 

elb; bathe te fresketa; panxhar i fresket; 

manaferra të freskëta; pije për kafshët 

shtëpiake; ushqim per shpendë; krunde; 

krunde për konsum nga kafshët; 

nënproduktet e përpunimit të drithërave 

për konsum nga kafshët; produktet e 

mbetura të drithërave për konsum nga 

kafshët; fara drithi te paperpunuara; 

geshtenja te fresketa; rrenje cikoreje; 

cikore te fresketa; qitro fruit i fresket;  

kokrra kakaoje; ; are kokosi;  karavidhe; 

krostaca te gjalla;  kastravec i fresket; 

mbeturina ushqimore per konsum nga 

kafshet; biskota per qen;  preparate per 

mbareshtimin e vezeve te shpendeve; 

veze per fekondim; veze peshku; peshk i 

fresket; ushqim peshku per konsum nga 

kafshet; karrema peshkimi te gjalla; 

foragjere; zhardhok luleje; lule natyrale;  

lule te thata per dekoracion; ushqim per 

kafshet, foraxhere;  fruta te fresketa;  

mbetje frutash; bime kopshtarie te 

fresketa;  hudhra te fresketa; ; grure, grure 

per konsum nga kafshet; rrush i fresket; 

drithra per shpendet; bar i thate; lajthi te 

fresketa;  harrenga te gjalla; insekte te 

ngreneshme te gjalla;  manaferrat e 

dellinjes; krap i gjalle; fare kole ( 

aromatizuese);  presh i fresket; limon i 

fresket;  thjerrza te fresketa; marrule e 

fresket; fare liri per konsum nga kafshet; 

fare liri e ngrenshme e pa perpunuar/ vaj 

liri ushqimor i paperpunuar; karavidhe; 

bathe; malte per pirje dhe distilim; 

ushqime per kafshet; kerpudha te 

fresketa; midhje te fresketa; hithra; 

arra(frut); tershere; ullinj te fresket; qepe 

te fresketa; portokalle te fresketa; goce 

deti e fresket; palme(peme); ushqim prej 

kikiriku per kafshet; kikirik i fresket; 

bizele e fresket; speca ( bima); ushqim 

per kafshet; bime, bime te thata per 

dekoracion; patate te fresketa; 

polen(lende e pare); shpende te gjalla; 

salmon i pa perpunuar; mbetje te dala 

mbas distilimit; oriz per faragjere; oriz i 

paperpunuar; rrenje per konsum nga 

kafshet; shkurre te rritura; theker; sardele 

te gjalla; kastravec deti i gjalle; fare 

embrion per qellime botanike; fidane; fara 

per mbjellje; butake te gjalla; shkurre; 

vezet e krimbit te mendafshit; krimbi i 

mendafshit; spinaq i fresket; kungull i 

fresket; kashte; kashte per foragjere; 

kallam sheqeri; peme; zhardhok tartufi i 

fresket; peshk ton i fresket; lende drusore; 
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palce vegjetale e fresket; bime hardhie; 

grure; kurora per lule natyrale; maja per 

konsum nga kafshet. 

40  Pastrim; purifikim ajri; freskim i ajrit; 

dhenie me qera e aparateve te ajrit te 

kondicionuar; veshje; prerje e veshjeve; 

veshje kunder ujit;  veshje, /copa, tekstile  

kunder zjarrit; ngjyrosje rrobash; veshje 

rezistente kunder rrudhave; rrobaqepsi me 

porosi; punime veshjesh per te tretet; 

sherbime nga specialist dentar; perpunim 

mbeturinash dhe plehrash; qepje 

veshjesh; sherbime lyerje; galvanizim; 

qendistari; zbardhim copash; bluarje me 

mulli per miell; tharje e ushqimeve; 

ruajtje e ushqimeve dhe pijeve; inkuadrim 

i veprave te artit; ngrirje e ushqimeve; 

copetim i frutave; galvanizim; veshje me 

shtrese ari; bluarje; incenerim ( perpunim) 

i mbeturinave; shkrues me lazer; 

ngjyrosje lekure; punim lekure; printime 

litografike; trajtim i metalit; temperim i 

metalit; magnetizim; veshje me nikel, 

artikuj zdrukthtarie; printime ne offset; 

trajtim letre; perpunim letre; printim 

shabllonesh; zhvillimi i filmit fotografik; 

printime fotografike; fotogravure; pjekje 

qeramike; printime; perpunim i filmave 

kinematografike; perpunim i vajit; 

materiale per mbushje; riciklim i 

mbeturinave dhe plehrave; takeme 

kuajsh; prerje materialesh me sharre; 

ngjyrosje (lyerje ) kepucesh;  veshje me 

argjend;  veshje me lekure; therja e 

kafsheve;  saldim;  klasifikimi i 

mbeturinave dhe materialeve te 

riciklueshme (transformimi);  rregjje 

lekurash;  balsamim kafshesh; ngjyrosje 

tekstilesh;  perpunim i tekstileve;  trajtimi 

i tekstileve kunder moles;  prerje dhe 

perpunimi i drurit; veshje me kallaj; 

ngjyrosja e dritareve të makinave; 

riciklimi i mbeturinave; vullkanization 

[trajtim material]; trajtim i mbetjeve 

[transformim]; trajtimi e ujit; shërbimet e 

saldimit; punime druri;  perpunim i leshit;  

41  Edukim akademik; shërbime të parkut 

të zbavitjes; ofrimi shërbimeve te lojrave 

zbavitese; trajnimi i kafshëve; dhenie me 

qira e veprave të artit; dhenie me qera e 

pajisjeve audio; Organizim i konkurseve 

të bukurisë; shkollim ne shkollë me 

konvikt; rezervimi i vendeve për shfaqje; 

shërbime kaligrafie; sigurimi i faciliteteve 

te kazinove [lojërave të fatit]; prezantime 

kinemaje / prezantime filmash në kinema; 

dhenie me qira e aparatit kinematografik; 

shërbimet e klubit te argëtimit ose 

arsimimit; stërvitje [trajnime]; organizim 

dhe mbajtja e kolekiumeve; organizimi 

dhe realizimi i koncerteve;  organizimi 

dhe mbajtja e konferencave; organizimi 

dhe drejtimi i kongreseve; kurse te 

korrespondences; sherbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të ofruara nga 

galeritë e artit; shërbime di xhej; 

sherbime diskoteke; sherbim regjistrimi; 

informacion arsimor; ekzaminime 

edukative; shërbime arsimore të ofruara 

nga shkolla; botime elektronike;  

shërbime argëtuese; informacion 

argëtimi; prodhim filmash, përveç 

filmave reklamues;  sigurim i filmave që 

nuk mund të shkarkohen përmes 

shërbimeve me video-on-demand; drejtim 

i klasave palestër; shërbimet e lojërave të 

fatit; shërbime të lojës të ofruara on-line 

nga një rrjet kompjuterik; pajisje lojërash 

me qira; sigurimin e objekteve të golfit;  

kryerje e guidave turistike; kryerje e 

guidave turistike malore;  instruksione 

gjimnastike shërbime të klubit 

shëndetësor [trajnime shëndetësore dhe 

palestër]; shërbime të kampit të 

pushimeve [argëtim]; Organizim  dhe 

zhvillim i forumeve edukative; shërbime 

karaoke; shërbime të përkthimit të gjuhës; 

shërbime bibliotekare për huazim; dhenie 

me qira e aparateve ndriçuese për grupe 

teatrale ose studiot televizive; 

mikrofilmim;  shërbime të bibliotekës së 

lëvizshme / shërbime të librarise;  

modelim për artistët; dhenie me qira e 
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filmave; shërbime të filmit në studio; 

ofrim i  objekteve muzeale [prezantim, 

ekspozita];  shërbime të kompozimit 

muzikor; krijime  muzikore;  shërbime të 

gazetarëve ( reportere lajmesh); shërbime 

klube nate [argëtim];  cerdhe; publikim 

on-line i librave dhe revistave 

elektronike; ofrimi i publikimeve 

elektronike në internet, që nuk mund të 

shkarkohen; ofrim i  muzikës on-line, që 

nuk mund të shkarkohet; ofrim i  video 

on-line, qe nuk mund të shkarkohen; 

shërbime të orkestrës; organizimi i 

konkurseve [edukimi ose argëtimi]; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose arsimore; organizimi i 

garave sportive; organizimi i llotarive; 

organizimi i shfaqjeve; organizimi i 

shfaqjeve të modës për qëllime argëtimi; 

planifikim festash[argëtuese];  shërbime 

personale trajnuese [trajnime palestër]; 

raportim fotografik; fotografi; edukim 

fizik; trajnime praktike [demonstrim];  

prezantimi i shfaqjeve të cirkut; 

prezantim i shfaqjeve te varietese; 

prezantim i performancave direkte; 

publikimi i teksteve qe nuk kane lidhje 

me reklamen; publikim i librave; radio 

argëtuese; marrje me qera e radios dhe 

televizionit;  prodhimi i programeve 

radiotelevizive;  shërbime regjistrimi në 

studio; sigurim i  objekte rekreative; 

edukimi fetar; shkrim skenari; organizimi  

dhe mbajtja e seminareve; prodhimi i 

shfaqjeve; interpretim i gjuhës së 

shenjave; Qera e pajisjeve të zhytjes; 

kompozim i kengeve; dhënia me qira e 

regjistrimeve të zërit; shërbime të fushave 

sportive;  sigurimi i objekteve sportive; 

qira e pajisjeve sportive, me përjashtim të 

automjeteve; qira e terreneve sportive; 

qira e objekteve të stadiumit; qira e 

skenës; titrimi; organizim dhe mbajtje e 

simpoziumeve; shërbime mësimore / 

arsimore / udhëzime; argëtim televiziv; 

ofrim i programeve televizive, të cilat nuk 

mund të shkarkohen, nëpërmjet 

shërbimeve të ofruara nga video-on-

demand / dhënien e programeve 

televizive, që nuk mund të shkarkohen, 

nëpërmjet shërbimeve me video-on-

demand; qira e fushave te tenisit;  

prodhime teatrore; shërbimet e agjencisë 

së biletave [argëtuese]; shërbime 

trajnuese të ofruara nëpërmjet 

simulatorëve;  përkthim;  edukator; 

dhënia me qira e regjistruesit të 

videokasetave;  qira e kamerave video / 

qira e kamerave; redaktimi i videove; qira 

e videokasetave; udhëzime profesionale 

[këshilla për arsimim ose trajnim]; 

rikualifikim professional;  organizim dhe 

realizimi i seminareve [trajnimeve];  

shkrimi i teksteve;  shërbime kopshti 

zoologjik. 

43  Shërbimet e akomodimit [hotele, 

shtëpi pritese];  shërbime bar; shërbime te 

shtepive pritese; rezervime te shtepive 

pritese; akomodime te kafsheve; ofrim 

kafeneje; sherbime ne kafene; ofrim 

objekte për kamping; shërbime 

restorantesh (kantine); qira per karrige, 

tavolina,  takeme tavoline, qelqe;  qira e 

aparatit per gatim; shërbime çerdhe 

ditore; dhenie me qera e pajisjeve të ujit 

të pijshëm; furnizim (katering) ushqimi 

dhe pije;   shërbimet e kampit të pushimit 

[banesa]; sherbim hotelerie; rezervim 

hotelesh; dhenie me qera e aparateve te 

ndricimit; qera per sallat e mbledhjeve( 

takimeve); sherbime moteli; sherbim 

recepsioni per akomodim te perkohshem( 

manaxhim i mberritjeve dhe nisjeve te 

udhetareve); sherbime restoranti; 

sherbime te shtepive te pleqve (azil); 

restorant me vetesherbim; sherbime 

snack-bar; qera per akomodim te 

perkohshem; rezervim i akomodimeve te 

perkohshem; qera e cadrave; sherbim 

turistik shtepiak; qera e ndertesave te 

transportueshme; sherbime restoranti 

japonez.  

44  Përhapje( shperndarje) ajrore dhe 

sipërfaqësore të plehrave kimike dhe 
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kimikateve të tjera bujqësore; shërbime të 

mjekësisë alternative; mbarështimi i 

kafshëve; krehje e  kafshëve; shërbimet e 

akuakulturës; shërbime aromaterapi; 

shërbime të inseminimit artificial; 

shërbime të sallonit të bukurisë; shërbime 

të bankës së gjakut;  cpues ne trup 

(piercing); chiropract; shërbime të 

përhershme në shtëpi; shërbime 

stomatologjike;  depilim me dyll; qira e 

pajisjeve bujqësore; shërbime fertilizimi 

in vitro; rregullim lulesh;  

 kopshtari; implantimi i flokëve; 

rregullim flokesh; kujdes shëndetësor; 

shërbime spa shëndetësore; shërbime të 

qendrës shëndetësore; këshillim 

shëndetësor; hortikultura;  shërbime 

bujtinë; shërbime spitalore; shërbime te  

bankes së indeve njerëzore; kopshtari 

peizazhi; diizajn peizazhi;  perkujdesje 

per fushat me bar;  manikyrim;  masazh; 

shërbime klinike mjekësore; ndihmë 

mjekësore; qira e pajisjeve mjekësore;  

këshilla mjekësore për individët me aftësi 

të kufizuara; shërbime të mamive; 

shërbime infiermjerie ne shtëpi; 

infermiere; shërbimet e okulistëve; 

shërbime ortodontike; kujdes paliativ; 

shërbimet e kontrollit të dëmtuesve ne 

bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe 

pylltari; krehje kafshesh;  këshilla e 

farmacisë; fizioterapi / terapi fizike; 

shërbime perkujdesje per bimet; kirurgji 

plastike;  përgatitja e recetave nga 

farmacistët;  shërbime të një psikologu; 

shërbime të banjës publike për qëllime 

higjienike; shërbimet e ripyllëzimit; 

rehabilitim për pacientët me abuzimin e 

substancave; shërbimet e pushimit në 

shtëpi; shërbimet e sanatoriumit; qira e 

objekteve sanitare; shërbime sauna; 

shërbime solarium;  terapia e fjales; berje 

e tattoo; shërbime të telemjekësisë;  

shërbime terapeutike;mbjellja e pemëve 

për qëllime të kompensimit të karbonit; 

Shërbimet e banjës turke; ekzaminimi i 

paraziteve ne bujqësi, akuakulturë, 

hortikulturë dhe pylltari;  asistencë 

veterinare;   shkulja e barerave te keqia; 

berja e kurorave. 

45  Shërbimet e agjencisë së adoptimit; 

shërbime alternative të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve; shërbime të 

arbitrazhit; konsulence astrologjike; 

perkujdesje per femije; shërbime varrimi; 

shërbime falli me letra; sherbime te 

shoqërimit ( eskort); veshje me qera; 

menaxhimi i të drejtës së autorit; 

shërbime krematoriumi; shërbime 

takimesh; shërbime të agjencisë 

detektive; shërbime për shetitjen e qenve; 

shërbime balsamimi; dhenie me qera 

veshjesh per mbremje; qira e alarmeve të 

zjarrit; qira e aparateve kunder zjarrit; 

sherbim zjarrfikës; kryerje e ceremonive 

funerale; ndërmarrje funerale; kërkime 

gjenealogjike; shërbime roje; inspektimi i 

fabrikave për qëllime sigurie; konsulencë 

për pronësinë intelektuale; asistence per 

veshje me kimono; dhenie e emrave të 

domain të internetit; kërkime ligjore; 

shërbime për përgatitjen e dokumenteve 

ligjore; administrimi ligjor i licencave; 

shërbime ligjore në lidhje me negocimin e 

kontratave për të tjerët; këshilla ligjore 

për t'iu përgjigjur thirrjeve për oferta / 

këshilla ligjore për t'iu përgjigjur 

kërkesave për propozime; shërbime 

ligjore te kerkimit; licencimi i pronësisë 

intelektuale; licencimi i softuerit 

kompjuterik [shërbimet ligjore]; 

licencimit [shërbimeve juridike] në 

kuadrin e botimit të softuerit; shërbime 

gjyqësore sherbime te kthimit te pronës se 

humbur; shërbime të agjencive të 

martesës; ndërmjetësim; hetime të 

personave të humbur; monitorimi i 

vjedhjeve dhe alarmet e sigurisë; 

monitorimi i të drejtave të pronësisë 

intelektuale për qëllime këshillimi juridik; 

shërbimet e rojes së natës; shërbime te 

rrjeteve sociale në internet; hapja e 

bravave të sigurisë; organizimi i takimeve 

fetare; truproje personale; hetime me 
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karakter personal; konsultime personale 

veshjesh me stil; shkrim i letrave 

personale; perkujdesje per kafshet; 

konsulence fizike e sigurisë; planifikimi 

dhe organizim i ceremonive të dasmës; 

regjistrimi i emrave të domain-it 

[shërbimet ligjore]; kryerje e ceremonive 

fetare; qira e kasafortave; ekzaminim i 

sigurisë së bagazheve; konsulencë 

shpirtërore; gjurmues te pronës së 

vjedhur.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/315 

(220)  28/03/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Cape of Rodon; Village 

(591)   

(732)  Green Step Sh.p.k 

Ishem SHETAJ Shetaj, Ishëm, Durrës, 

AL 

(740) Enkelejda Muçaj 

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin , Kati i 

II, Tirane 

(511) 43  Shërbime për ofrimin e 

sigurimin e qëndrimit e akomodimit të 

përkohshëm për udhëtarët; Shërbime të 

rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, 

shërbime për ofrimin e konsumimin e 

ushqimit dhe pijeve.  

 

 

(210)  AL/T/ 2019/316 

(220)  28/03/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Cape of Rodon; Villas 

(591)   

(732)  Green Step Sh.p.k 

Ishem SHETAJ Shetaj, Ishëm, Durrës, 

AL 

(740) Enkelejda Muçaj 

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati i II, 

Tirane 

(511) 43  Shërbime për ofrimin e 

sigurimin e qëndrimit e akomodimit të 

përkohshëm për udhëtarët; Shërbime të 

rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, 

shërbime për ofrimin e konsumimin 

ushqimit dhe pijeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/317 

(220)  28/03/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Cape of Rodon; Resort 

(591)   

(732)  Green Step Sh.p.k  

Ishem SHETAJ Shetaj, Ishëm, Durrës, 

AL 

(740) Enkelejda Muçaj 

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati i II, 

Tirane 

(511) 43  Shërbime për ofrimin e 

sigurimin e qëndrimit e akomodimit të 

përkohshëm për udhëtarët; Shërbime të 

rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, 

shërbime për ofrimin e konsumimin e 

ushqimit dhe pijeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/318 

(220)  28/03/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Cape of Rodon; Hotel 

(591)   

(732)  Green Step Sh.p.k 

Ishem SHETAJ Shetaj, Ishëm, Durrës, 

AL 

(740) Enkelejda Muçaj  

Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Kati II, 

Tirane 

(511) 43  Shërbime për ofrimin e 

sigurimin e qëndrimit e akomodimit të 

përkohshëm për udhëtarët; Shërbime të 

rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, 

shërbime për ofrimin e konsumimin e 

ushqimit dhe pijeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/526 

(220)  31/05/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Dental 

(591)  gri 

(732)  Edison Shimaj 

Lagjja Bushat, Rruga Qender, godine 2-

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

Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 35  Shërbime shitje me shumicë 

dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet 

faqeve të internetit të produkteve si: 

aparatura, produkte dhe materiale dentare, 

produkte mjeksore dhe farmaceutike, 

ilace, produkte kozmetike, pajisje 

mjeksore dhe laboratorike, preparate 

sanitare për qëllime mjekësore, ushqime 

dietike dhe substanca të përshtatshme për 

përdorim mjekësor dhe veterinar, 

ushqime për foshnja, dieta plotësuese për 

njerëzit dhe kafshët, pajisje 

fizioterapeutike dhe ortopedike; shërbime 

të ndërmjetësimit komercial; prezantimi i 

mallrave ne media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

prokurorimi për të tjerët [blerja e 
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mallrave dhe shërbimeve për biznese të 

tjera];organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; 

marketing; demostrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve.  

44  shërbimet e stomatologjisë; shërbime 

të mjekësisë alternative; kujdes 

shëndetësor; shërbimet e qendrës 

shëndetësore; këshilla shëndetësore/ 

këshillim shëndetësor; shërbime spitalore; 

shërbimet e klinikës mjekësore; ndihmë 

mjekësore; dhënie qira e pajisjeve 

mjekësore;këshilla mjekësore për 

individët me aftësi të 

kufizuara;egzaminime 

mjekësore;shërbimet e analizave 

mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe 

trajtimi të ofruara nga laboratorët 

mjekësorë;shërbimet ortodontike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/575 

(220)  19/06/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) TIRANA; INTERNATIONAL; 

FILM; FESTIVAL 

(591)  e bardhe; e kuqe; e zeze 

(732)  Agron Domi 

Njesia Bashkiake Nr.5, Pall.1 Maji, 

Shk.18/54, 1022 Tiranë, AL 

(740) Agron Domi 

Njesia Bashkiake Nr.5,Pall.1 

Maji,Shk.18/54, 1022 Tiranë 

(511) 41  Arsim;sigurimi i 

kualifikuar;argëtimi;aktivitete sportive 

dhe kulturore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/609 

(220)  02/07/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) professional 

(591)  vishnje; e bardhe 

(732)  Fear Center shpk 

Rruga ''Hasan Kushta'', Lagja ''Pavaresia'', 

pallati ''Alb Ital'', Kati 1, Nr.1, Vlore, AL 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

(511) 44  Kujdesi i higjienës dhe i 

bukurisë për qëniet njerëzore ose kafshët, 

përfshirë shërbimet e aromaterapisë; 

shërbimet e sallonit të bukurisë, 

shërbimet e kozmetikës; sallonet e 

bukurisë dhe shërbimet e flokëve; 

shërbime manikyri; shërbime masazhi; 

shërbimet e okulistëve; shërbimet e 

sauna; shërbimet e kujdesit të lëkurës; 

shërbimet e pastrimit të fytyrës 

(shërbimet e bukurisë); Banja turke; 

këshillim shëndetësor.  
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(210)  AL/T/ 2019/646 

(220)  15/07/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Medical 

(591)  E kuqe; e zeze; e bardhe. 

(732)  New Medical Plus Shpk  

Rruga Don Bosko, Blloku Nr.1, Shkalla 

Nr.3, Kati I, (Dyqanet perdhe), Nr.4, 

Tirane – Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja e, Kati 2, Ap 4 

(511) 35  Shërbime shitje me shumicë 

dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet 

faqeve të internetit të produkteve si: 

preparate farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore, 

aparatura, produkte dhe materiale dentare, 

produkte mjeksore dhe farmaceutike, 

ilace, produkte kozmetike, pajisje 

mjeksore dhe laboratorike, ushqime 

dietike dhe substanca të përshtatshme për 

përdorim mjekësor dhe veterinar, 

ushqime për foshnja, dieta plotësuese për 

njerëzit dhe kafshët, pajisje 

fizioterapeutike dhe ortopedike; 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; shërbime administrative 

për referime mjekësore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/708 

(220)  01/08/2019 

(540)   

Shqiptaret per 

Shqiptaret 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Elvis Naci 

Rruga Ali Demi,Tirane, AL 

(740) Albana Laknori 

Albana Laknori 

Rr. Myrteza Deliu, Pall.Ndregjoni, 1040, 

Apt.36, Linze 

(511) 35  Reklame; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; funksione zyre.  

38  Sigurimi i kanaleve telekomunikuese 

per sherbimet e teleshitjes.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/738 

(220)  16/08/2019 

(540)   

BERGAMOT 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BERGAMOT SDN. BHD. 
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31, JALAN BALAKONG JAYA 4, 

TAMAN INDUSTRI BALAKONG 

JAYA, 43300 SERI KEMBANGAN, 

SELANGOR, MALAYSIA, MY 

(740) Ardit Loloci 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

(511) 10  doreza plastike; doreza vinil dhe 

doreza nitrile per perdorim mjekesor; 

doreza per operacione kirurgjikale; maske 

faciale per perdorim mjekesor dhe 

operacione kirurgjikale; artikuj te 

veshjeve per qellime te perdorimit ne 

operacione kirurgjikale; mbulesa 

kepucesh per perdorim ne operacione 

kirurgjikale  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/755 

(220)  28/08/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) COLOR; Tutti i Miei Colori 

(591)  E KUQE; BARDHË; ZEZË 

(732)  DEKOLL 

Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ 

Autostrada DR-TR Km 5, Stacioni 

Zoteknik Xhafzotaj , AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pali Ri 

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

(511) 19  Materiale ndërtimi, llaç i thatë, 

kollë, stuko, çimento.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/766 

(220)  04/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; gri; e bardhë 

(732)  United Castle International 

Company Limited  

Room 3101, 31/F, Office Tower, 

Convention Plaza, 1 Harbour Road, Hong 

Kong , HK 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 9  Programe kompjuterike; bateri 

për cigare elektronike; bateri për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues baterish për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; karikues USB për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; karikues automjetesh për cigare 

elektronike; karikues automjetesh për 

pajisje që përdoren për ngrohjen e 

duhanit.  

11  Avullues elektronikë; pajisje për 

ngrohjen e lëngjeve; pajisje për prodhim 

avulli, avullues me kabëll.  

34  Duhan; Duhan i papërpunuar ose i 

përpunuar, përfshirë puro, cigare, puro të 

holla, duhan për dredhje, duhan për llullë, 

duhan që përtypet, duhan nga hunda, 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); artikuj për duhanpirësit, 

përfshirë letër dhe tuba cigaresh, filtra 

cigaresh, kuti duhani, kuti dhe taketuke 

për cigare jo prej metaleve të çmuar, 

lidhjeve të tyre ose të veshura me 

to;llulla, makina xhepi për dredhjen e 

cigareve; çakmakë; shkrepse; cigare 

elektronike; avullues për pirje duhani.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me programe kompjuterike, bateri 

për cigare elektronike, bateri për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues baterish për pajisjet 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues USB për pajisje 
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elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues automjetesh për cigare 

elektronike, karikues automjetesh për 

pajisjet që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me avullues elektronikë, pajisje për 

ngrohjen e lëngjeve, pajisje për prodhim 

avulli, avullues me kabëll; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me duhanin (i 

papërpunuar), duhanin (i përpunuar), 

purot, cigaret, purot e holla, duhanit për 

dredhje, duhanit për llullë, duhanit që 

përtypet, duhanit nga hunda; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore) artikuj për duhanpirësit, letër 

dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti 

duhani, kuti dhe taketuke për cigare, 

llulla; shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me makinat e xhepit për dredhjen e 

cigareve, çakmakët, shkrepset, cigaret 

elektronike; shitje me pakicë e cigareve 

elektronike; grupimi, për përfitimin e të 

tjerëve, të një shumëllojshmërie 

produktesh, pikërisht duhan, zëvendësues 

duhani, avullues elektronikë, bateri dhe 

karikues për cigare elektronike, duke u 

dhënë mundësinë konsumatorëve të 

krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto 

mallra; reklamim; menaxhim biznesi; 

marketing dhe shërbime promovuese; 

shërbime informacioni dhe konsulence në 

lidhje me sa më sipër  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/767 

(220)  04/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  United Castle International 

Company Limited  

Room 3101, 31/F, Office Tower, 

Convention Plaza, 1 Harbour Road, Hong 

Kong , HK 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 9  Programe kompjuterike; bateri 

për cigare elektronike; bateri për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues baterish për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; karikues USB për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; karikues automjetesh për cigare 

elektronike; karikues automjetesh për 

pajisje që përdoren për ngrohjen e 

duhanit.  

11  Avullues elektronikë; pajisje për 

ngrohjen e lëngjeve; pajisje për prodhim 

avulli, avullues me kabëll.  

34  Duhan; Duhan i papërpunuar ose i 

përpunuar, përfshirë puro, cigare, puro të 

holla, duhan për dredhje, duhan për llullë, 

duhan që përtypet, duhan nga hunda, 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); artikuj për duhanpirësit, 

përfshirë letër dhe tuba cigaresh, filtra 

cigaresh, kuti duhani, kuti dhe taketuke 

për cigare jo prej metaleve të çmuar, 

lidhjeve të tyre ose të veshura me to; 

llulla, makina xhepi për dredhjen e 

cigareve; çakmakë; shkrepse; cigare 

elektronike; avullues për pirje duhani.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me programe kompjuterike, bateri 

për cigare elektronike, bateri për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues baterish për pajisjet 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues USB për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues automjetesh për cigare 

elektronike, karikues automjetesh për 
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pajisjet që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me avullues elektronikë, pajisje për 

ngrohjen e lëngjeve, pajisje për prodhim 

avulli, avullues me kabëll; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me duhanin (i 

papërpunuar), duhanin (i përpunuar), 

purot, cigaret, purot e holla, duhanit për 

dredhje, duhanit për llullë, duhanit që 

përtypet, duhanit nga hunda; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore) artikuj për duhanpirësit, letër 

dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti 

duhani, kuti dhe taketuke për cigare, 

llulla; shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me makinat e xhepit për dredhjen e 

cigareve, çakmakët, shkrepset, cigaret 

elektronike; shitje me pakicë e cigareve 

elektronike; grupimi, për përfitimin e të 

tjerëve, të një shumëllojshmërie 

produktesh, pikërisht duhan, zëvendësues 

duhani, avullues elektronikë, bateri dhe 

karikues për cigare elektronike, duke u 

dhënë mundësinë konsumatorëve të 

krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto 

mallra; reklamim; menaxhim biznesi; 

marketing dhe shërbime promovuese; 

shërbime informacioni dhe konsulence në 

lidhje me sa më sipër.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/768 

(220)  04/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  kafe; e bardhë; gri 

(732)  United Castle International 

Company Limited  

Room 3101, 31/F, Office Tower, 

Convention Plaza, 1 Harbour Road, Hong 

Kong , HK 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

(511) 9  Programe kompjuterike; bateri 

për cigare elektronike; bateri për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues baterish për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; karikues USB për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; karikues automjetesh për cigare 

elektronike; karikues automjetesh për 

pajisje që përdoren për ngrohjen e 

duhanit.  

11  Avullues elektronikë; pajisje për 

ngrohjen e lëngjeve; pajisje për prodhim 

avulli, avullues me kabëll.  

34  Duhan; Duhan i papërpunuar ose i 

përpunuar, përfshirë puro, cigare, puro të 

holla, duhan për dredhje, duhan për llullë, 

duhan që përtypet, duhan nga hunda, 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); artikuj për duhanpirësit, 

përfshirë letër dhe tuba cigaresh, filtra 

cigaresh, kuti duhani, kuti dhe taketuke 

për cigare jo prej metaleve të çmuar, 

lidhjeve të tyre ose të veshura me to; 

llulla, makina xhepi për dredhjen e 

cigareve; çakmakë; shkrepse; cigare 

elektronike; avullues për pirje duhani.  

35   Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me programe kompjuterike, bateri 

për cigare elektronike, bateri për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues baterish për pajisjet 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues USB për pajisje 
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elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues automjetesh për cigare 

elektronike, karikues automjetesh për 

pajisjet që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me avullues elektronikë, pajisje për 

ngrohjen e lëngjeve, pajisje për prodhim 

avulli, avullues me kabëll; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me duhanin (i 

papërpunuar), duhanin (i përpunuar), 

purot, cigaret, purot e holla, duhanit për 

dredhje, duhanit për llullë, duhanit që 

përtypet, duhanit nga hunda; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore) artikuj për duhanpirësit, letër 

dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti 

duhani, kuti dhe taketuke për cigare, 

llulla; shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me makinat e xhepit për dredhjen e 

cigareve, çakmakët, shkrepset, cigaret 

elektronike; shitje me pakicë e cigareve 

elektronike; grupimi, për përfitimin e të 

tjerëve, të një shumëllojshmërie 

produktesh, pikërisht duhan, zëvendësues 

duhani, avullues elektronikë, bateri dhe 

karikues për cigare elektronike, duke u 

dhënë mundësinë konsumatorëve të 

krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto 

mallra; reklamim; menaxhim biznesi; 

marketing dhe shërbime promovuese; 

shërbime informacioni dhe konsulence në 

lidhje me sa më sipër.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/769 

(220)  04/09/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  United Castle International 

Company Limited  

Room 3101, 31/F, Office Tower, 

Convention Plaza, 1 Harbour Road, Hong 

Kong , HK 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

 

(511) 9  Programe kompjuterike; bateri 

për cigare elektronike; bateri për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues baterish për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; karikues USB për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; karikues automjetesh për cigare 

elektronike; karikues automjetesh për 

pajisje që përdoren për ngrohjen e 

duhanit.  

11  Avullues elektronikë; pajisje për 

ngrohjen e lëngjeve; pajisje për prodhim 

avulli, avullues me kabëll;  

34  Duhan; Duhan i papërpunuar ose i 

përpunuar, përfshirë puro, cigare, puro të 

holla, duhan për dredhje, duhan për llullë, 

duhan që përtypet, duhan nga hunda, 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore); artikuj për duhanpirësit, 

përfshirë letër dhe tuba cigaresh, filtra 

cigaresh, kuti duhani, kuti dhe taketuke 

për cigare jo prej metaleve të çmuar, 

lidhjeve të tyre ose të veshura me to; 

llulla, makina xhepi për dredhjen e 

cigareve; çakmakë; shkrepse; cigare 

elektronike; avullues për pirje duhani.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me programe kompjuterike, bateri 

për cigare elektronike, bateri për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues baterish për pajisjet 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues USB për pajisje 

elektronike që përdoren për ngrohjen e 

duhanit, karikues automjetesh për cigare 
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elektronike, karikues automjetesh për 

pajisjet që përdoren për ngrohjen e 

duhanit; shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me avullues elektronikë, pajisje për 

ngrohjen e lëngjeve, pajisje për prodhim 

avulli, avullues me kabëll; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me duhanin (i 

papërpunuar), duhanin (i përpunuar), 

purot, cigaret, purot e holla, duhanit për 

dredhje, duhanit për llullë, duhanit që 

përtypet, duhanit nga hunda; shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me 

zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime 

mjekësore) artikuj për duhanpirësit, letër 

dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti 

duhani, kuti dhe taketuke për cigare, 

llulla; shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me makinat e xhepit për dredhjen e 

cigareve, çakmakët, shkrepset, cigaret 

elektronike; shitje me pakicë e cigareve 

elektronike; grupimi, për përfitimin e të 

tjerëve, të një shumëllojshmërie 

produktesh, pikërisht duhan, zëvendësues 

duhani, avullues elektronikë, bateri dhe 

karikues për cigare elektronike, duke u 

dhënë mundësinë konsumatorëve të 

krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto 

mallra; reklamim; menaxhim biznesi; 

marketing dhe shërbime promovuese; 

shërbime informacioni dhe konsulence në 

lidhje me sa më sipër.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/885 

(220)  02/10/2019 

(540)   

ZIERVUS 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey, 08889 USA, US 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/886 

(220)  02/10/2019 

(540)   

DELSTRIGO 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey, 08889 USA, US 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/887 

(220)  02/10/2019 

(540)   

ZOTREPLIX 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

One Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jersey, 08889 USA, US 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 5  Preparate farmaceutike.  
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(210)  AL/T/ 2019/891 

(220)  02/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMPAGNIE GENERALE DES 

ESTABLISSEMENTS MICHELIN 

23, place des Carmes-Déchaux, 63000 

CLERMONT-FERRAND, France, FR 

(740) Krenar Loloci 

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

Tirane 

(511) 9  Pajisje 

paralajmëruese/sinjalizuese për 

deflacionin e gomave pneumatike 

[goma]; sisteme elektronike të 

monitorimit të gomave për sigurimin e 

informacionit mbi parametrat 

operacionale të një gome të automjetit; 

pila karburanti; sisteme të pilave të 

karburantit dhe komponentë për 

gjeneratorë elektrik të palëvizsshëm ose 

të lëvizsshëm; karikues për bateri 

elektrike për automjete; radricatorë 

(rektifikues) të rrymës elektrike; pajisje 

konvertuese elektrike, inverter dhe 

rregullatorë të voltazhit për të gjithë 

automjetet; programe kompjuterike dhe 

programe të kërkimit të bazave të të 

dhënave (databases); media e 

informacionit, përpunimit të të dhënave 

dhe ruajtjes për kompjutera dhe pajisje 

periferiale kompjuterike; software dhe 

aplikacione për pajisje të lëvizsshme; 

software, baza të të dhënave (databases) 

dhe hardware kompjuterike për 

automjete, rimorkio (trailer) dhe 

menaxhimin e gomave; software dhe 

aplikacione të shkarkueshëm për pajisje të 

lëvizsshme për sisteme navigimi (GPS); 

software kompjuterik të ndërveprimit 

social që mundësojnë shkëmbimin e 

informacionit ndërmjet përdoruesve në 

fushën e navigimit, motit, transportit, 

trafikut, udhëtimit, restoranteve, 

stacioneve të shërbimit, vendeve të 

parkimit për automjete, zonave të 

pushimit, qendrave të riparimit dhe 

mirëmbajtjes së automjeteve; pajisje për 

sisteme të pozicionimit dhe sisteme të 

pozicionimit global (GPS); software 

kompjuterike dhe aplikacione të 

shkarkueshëm për përdorim me pajisje të 

lëvizsshme që përdoren veçanërisht për 

planifikues të itinerarit të rrugës, 

planifikimin e itinerarit të rrugës për të 

gjithë llojet e automjeteve dhe me këmbë; 

software kompjuterike dhe aplikacione të 

shkarkueshëm për përdorim me pajisje të 

lëvizsshme që përdoren veçanërisht për 

menaxhimin e informacionit mbi 

turizmin, transportin, trafikun, udhëtimin, 

restorantet, stacionet e shërbimit, vendet e 

parkimit për automjete, zonat e pushimit, 

qendrat e riparimit dhe mirëmbajtjes së 

automjeteve; software kompjuterike dhe 

aplikacione të shkarkueshëm për 

përdorim me pajisje të lëvizsshme që 

përdoren veçanërisht për sigurimin e 

informacionit dhe këshillave mbi 

turizmin, transportin, trafikun, udhëtimin, 

restorantet, stacionet e shërbimit, vendet e 

parkimit për automjete, zonat e pushimit, 

qendrat e riparimit dhe mirëmbajtjes së 

automjeteve; software kompjuterike dhe 

aplikacione të shkarkueshëm për pajisje të 

lëvizsshme për sisteme të ndihmës on-
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line në përgatitjen dhe planifikimin për 

udhëtim, itinerare udhëtimi dhe vizita 

turistike; software kompjuterike për 

zhvillimin e aplikacioneve; baza të të 

dhënave (databases) kompjuterike në 

fushën e planifikimit të rrugës, transportit 

dhe trafikut, udhëtimit, turizmit, 

restoranteve, stacioneve të shërbimit, 

vendeve të parkimit për automjete, 

zonave të pushimit dhe qendrave të 

riparimit dhe mirëmbajtjes së 

automjeteve; programe kompjuterike për 

aksesimin, kërkimin e informacionit në 

internet (browsing) dhe kërkimin e 

bazave të të dhënave (databases) online; 

software për projektimin, krijimin, 

publikimin dhe hostimin e faqeve web 

(web sites); baza të të dhënave 

(databases) të hosteve në fushën e 

informacionit mbi trafikun, transportin, 

udhëtimin, turizmin dhe restorantet, 

stacionet e shërbimit, vendet e parkimit 

për automjete, zonat e pushimit dhe 

qendrat e riparimit dhe mirëmbajtjes së 

automjeteve; publikime elektronike on-

line të shkarkueshëm që disponohen nga 

baza të të dhënave (databases) në fushën e 

planifikimit të rrugës, transportit dhe 

trafikut, udhëtimit, turizmit dhe 

restoranteve, stacioneve të shërbimit, 

vendeve të parkimit për automjete, 

zonave të pushimit dhe qendrave të 

riparimit dhe mirëmbajtjes së 

automjeteve; libra, revista, botime 

periodike, lajme flash, gazeta, recensione 

dhe publikime të tjera, të gjitha prej tyre 

sipas formatit elektronik të 

shkarkueshëm; kabllo me tela të shkurtër 

bashkues; pajisje për matjen e presionit; 

veshje për mbrojtjen kundër zjarrit; kufje 

për shoferë; doreza pune profesionale 

(veshje sigurie) për mbrojtjen kundrejt 

aksidenteve dhe dëmtimeve; trekëndësha 

paralajmërues/sinjalizues për prishjen e 

automjetit; veshje për mbrojtjen e kokës; 

shirita reflektues për veshje; maska për 

zhytës; syze dhe syze dielli (optike); 

axhenda dhe asistentë digjitalë personal; 

kamera, programe video-lojrash; makina 

llogaritëse; shtresa për maus (mouse 

pads); pajisje USB (USB sticks); maus 

(pajisje periferiale kompjuterike); aparate 

për testimin e alkoolit; printera.  

20  Mallra (që nuk përfshihen në klasa të 

tjera) prej druri, tape, kallami, kallami 

sheqeri, xunkthi, brirësh, kockash, 

fildishi, lapave të balenave, guackash, 

qelibari, sedefi, argjileje të bardhë dhe 

zëvendësues për të gjithë këto materiale, 

ose prej plastike; orendi, pasqyra, korniza 

për fotografi; artikuj dekorativ prej 

materialesh plastike (figurina); jastëk, 

shilte, dyshekë; sete/komplete në plastikë 

për poça elektrikë për automjete.  

28  Lodra, lojra dhe artikuj sportiv 

(përveç veshjeve); letra bixhozi; artikuj 

dekorativ për pemën e Krishtlindjeve, 

përveç artikujve të ndriçimit dhe 

ëmbëlsirave; lodra/artikuj dekorativ në 

formën e globit që krijon idenë e borës 

(snow globes); sponde për tavolinat e 

bilardos; raketa tenisi; topa dhe topa 

badmintoni për lojra; miniatura të 

automjeteve të modeleve të ndryshme. 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/893 

(220)  03/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Hospitality, Tourism, Academy 

(591)  e bardhe, e zeze, e gjelber 

(732)  Gladiola Dona  
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Rruga Vaso Pasha, Pallati Nr.13/1, Njesia 

Bashkiake Nr.5, kati i dyte, apartamenti 

1, Tirane, AL 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rruga Reshit Çollaku, Pall. Shallvareve, 

Shk.5, Ap, 70/4, Tirane 

(511) 41  Trajnime, kurse profesionale, 

konsulenca për menaxhim në fushën 

hoteleri – turizëm; Mësimdhënie në 

fushën e shërbimit të ushqimeve, pijeve, 

hotelerisë dhe turizmit; trajnime [edukim 

dhe trajnim]; organizime, koordinime dhe 

drejtime seminaresh dhe workshopesh; 

organizime dhe koordinime konkursesh, 

dhënie çmimesh me qëllim edukues; 

ofrimi i publikimeve elektronike dhe 

seminareve on-line; publikimi i librave 

dhe materialeve didaktike on-line (të 

pashkarkueshme) në fushën e hotelerisë 

dhe turizmit; shërbime argëtimi, 

konkretisht, organizimi, koordinimi, dhe 

drejtimi i eventeve të shijimit të sakesë, 

rakisë, birrave, verërave, ushqimeve; 

dhënie informacionesh, konsultimesh mbi 

mikpritjen, kateringun, barin, restorantin 

dhe turizmin.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/894 

(220)  03/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Shenja R ne rreth; "al"; 

"Accelerating your success" 

(591)  e bardhe; gri; e kalter 

(732)  Gladiola Dona 

Rruga Vaso Pasha, Pallati Nr.13/1, Njesia 

Bashkiake Nr.5. kati dyte, apartamenti 1, 

Tirane, AL 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rr. Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk. 

5, Ap. 70/4, Tiranë, 100 

(511) 35  Reklamim; manaxhim i biznesit 

tregtar; pune zyre; konsultim per 

manaxhim personeli; agjenci per rekrutim 

dhe punesim personeli; konsultime per 

zhvillim karriere; testime dhe konsultime 

per perzgjedhje personeli; administrim i 

programeve per studime jashte vendit per 

studente; konsultim per studime jashte 

vendit  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/921 

(220)  16/10/2019 

(540)   

BANG 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Orange Bang, Inc. 

13115 Telfair Ave. Sylmar, California 

91342, USA, US 

(740) Melina Nika 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 32  Pije jo alkoolike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/935 

(220)  21/10/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  JESHILE E HAPUR; JESHILE E 

ERRET; E BARDHE 

(732)  SHTARO SH.P.K 

Lagjja nr.11, Sheshi Nako Spiro, godine 

private nr.1, kati 1, Durres, AL 

(740) Ndriçim Selba 

Rr. Mihal Duri, Pall.69, Zyra 11, Tirane 

(511) 11  aparate për deodorizimin e ajrit; 

aparate për ftohjen e ajrit; ngrohës të ajrit; 

tharëse ajri; valvulat e ajrit për instalimet 

e ngrohjes me avull; aparate dhe makina 

për pastrimin e ajrit; sterilizues ajri; perde 

ajri; aparatet e ajrit të kondicionuar; 

autoklavave, elektrike, për sobat e gatimit 

/ presionit, elektrike; furrat pjekie; 

ngrohje për shtretër; aparate për ftohje të 

pijeve; batanije, elektrike, jo për qëllime 

mjekësore; kaldaja, përveç pjesëve të 

makinave; kllapa për djegësit e gazit; 

pjekës buke për bukë; makinerit për bërje 

buke; drita tavani; radiatorë të ngrohjes 

qendrore; aparate pjekje kafeje; makina 

kafeje, elektrike; enë gatimi, elektrike; 

soba gatimi / sobë; pianure elektrike; kuti 

ftohëse, elektrike / ftohës, elektrike; 

llamba te perdredhura;friteze, 

elektrike;aparate deodorantizuese, jo për 

përdorim personal;aparat nxjerrje ajri për 

kuzhina / aspirator;hekuroses copash me 

avull;fryres [ajri i kondicionuar];fryres 

elektrikë për përdorim personal / 

freskuese;aparate ushqyes për kaldaja për 

ngrohje;filtra për 

kondicionimin;ngrirës;ndezës gazi;llamba 

mikrobvrasëse për pastrimin e 

ajrit;tharëse flokësh;aparate për tharjen e 

duarve për banjën;llampe qe vendoset në 

kokë / fenerët portativë; makina dhe 

aparate akulli; enë, elektrike; llamba 

elektrike; tharëse lavanderie, tharëse 

elektrike; poç elektrik; llamba të lehta, 

elektrike; shpërndarës të dritës; aparate 

ndriçimi diodash [LED]; drita elektrike, 

për pemët e Krishtlindjeve; furra me 

mikrovalë [aparate gatimi]; enë gatimi 

elektrike shumëpërdorimshme 

(ulticookers); llampa thonjsh; radiatorë 

[ngrohje]; radiatorë, elektrikë; pajisje 

ftohëse dhe instalime; aparate dhe 

makineri ftohëse; aparate pjekjeje / skarë 

[pajisje gatimi]; priza për drita elektrike; 

soba [aparate ngrohjeje]; aspiratore 

ventilimi; instalime dhe pajisje ventilimi 

[me ajër të kondicionuar];  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/956 

(220)  28/10/2019 

(540)   

ARIPRIZOL 
 

(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 (Albania) 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  
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(210)  AL/T/ 2019/957 

(220)  28/10/2019 

(540)   

ALFADOX 
 

(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 (Albania) 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/969 

(220)  31/10/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Security; Siguria; Juaj; Detyrimi; 

Yne. 

(591)  E zeze; e bardhe; bezhe. 

(732)  MAJOR 

Lagjia 15, Rruga ''Aleksander Goga", 

Durres, AL 

(740) MAJLINDA MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

(511) 45  Sherbime agjenci 

dedektive;dhenie me qira e alarmeve te 

zjarrit;sherbim roje;inspektimi i fabrikave 

per qellime sigurie;monitorimi i 

hajduteve dhe alarmet e sigurise;sherbime 

te rojes se nates;roje personale 

konsulence te sigurise fizike;Sigurim i 

objekteve publike dhe private ne pronesi 

ose ne perdorim te personave fizike dhe 

juridike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/979 

(220)  01/11/2019 

(540)   

TURBUHALER 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  AstraZeneca AB 

Se-151 85, Södertälje, Sweden, SE 

(740) Eno DODBIBA 

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

Ap.16, Tirane  

(511) 5  Preparate dhe substanca 

farmaceutike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/987 

(220)  05/11/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Fine cigars&spirits 

(591)  e bardhe; e zeze 

(732)  Enjoy  

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Vaso 

Pasha, Nr.7/7, Tirane, AL 

(740) Sonila Elezi 

Bul. "Gjergj Fishta ", Kulla 3, Kati i VI, 

Ap.29, Tirane 

(511) 34  Duhani dhe zëvendësues 

duhani; cigare dhe puro; cigare 

elektronike dhe spraj oral për 

duhanëpirësit; artikujt e duhanpirësve; 

shkrepëse; pajisje shtesë dhe aksesorë që 

lidhen me përdorimin e duhanit dhe 

artikujve për pirjen e duhanit, për 

shembull, çakmakë për duhanpirësit, astra 

për duhanpirësit, kutitë e duhanit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1006 

(220)  14/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) UNIVERSITETI; TIRANA; ® 

(591)  blu; bojëqielli 

(732)  Future University of Tirana 

Rr. Sotir Kolea & Budi, Qytet Studenti 

dhe Rr. Budi nr.74, Tiranë, AL 

(740) Sonila Kazhani 

Rr. Sotir Kolea & Budi, Qytet Studenti 

dhe Rr. Budi nr.74, Tiranë 

(511) 16  Letër, karton, materiale për 

lidhje librash, mjete kancelarie, blloqe, 

stilolapsa, katalogë, kartolina, ftesa, 

materiale instruktimi dhe mësimdhënie, 

kartëvizita, tipe te ndryshme letrash, 

manuale, blloqe shënimesh, kalendar, 

vula, diploma, certifikata, materiale 

trajnimi te shtypura, materiale  

seminaresh dhe simpoziumesh te 

shtypura.  

41  Edukim, organizim aktivitetesh, 

ekspozita kulturore për qëllime edukative, 

shërbime biblioteke, publikim librash, 

publikime elektronike librash dhe 

gazetash, publikim dhe shkrim tekstesh 

shkollore; aktivitete sportive, aktivitete 

kulturore, mësimdhënie, organizimi dhe 

mbajtja e konferencave  shkencore, 

përkthime.  

42  Analiza për shfrytëzimin e fushës së 

naftës, shërbime arkitekturore, 

konsulencë arkitekturore, saktësim i 

veprave të artit, hulumtim 

bakteriologjik,vëzhgime 

biologjike,modelimi i kartës së biznesit, 

kalibrimi, shërbimet e hartografisë 

,analiza kimike, vëzhgime kimike, dhënia 

me qira e kompjuterave, programim 

kompjuterik, hartimi i programeve 

kompjuterike, marrja me qira e 

programeve kompjuterike, analiza e 

sistemit kompjuterik, modelimi i sistemit 

kompjuterik, konsulencë për softuer 

kompjuterik, shërbime të mbrojtjes së 

virusit kompjuterik, konsulencë për 

teknologjinë kompjuterike, konsulencë 

për sigurinë kompjuterike, konsulencë në 

hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve 

kompjuterike, konsulencë në fushën e 

kursimit të energjisë, shndërrimi i të 

dhënave ose dokumenteve nga media 

fizike në elektronike, shndërrimi i 

programeve kompjuterike dhe të dhënave 

përveç konvertimit fizik, krijimin dhe 

mirëmbajtjen e faqeve në internet për të 

tjerët, krijimin dhe hartimin e indekseve 

të informacionit të bazuar në faqen web 

për të tjerët, shërbimet e teknologjisë së 

informacionit, konsulencë për sigurinë e 

të dhënave, dizenjimi i dekorit të 

brendshëm, dizenjim i brendshem, 

zhvillimi i platformave kompjuterike, 
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dixhitalizimi i dokumenteve, dublikimi i 

programeve kompjuterike, ruajtja e të 

dhënave elektronike, monitorimi 

elektronik i identifikimit të informacionit 

personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit, auditimi i 

energjisë, inxhinieri, shërbime të 

eksplorimit në fushën e industrisë së 

naftës, gazit, vëzhgime gjeologjike, 

kërkimet gjeologjike, modelimi i arteve 

grafike, dizajn grafik i materialeve 

promovuese, mirëmbajtja e faqeve 

kompjuterike, dizenjim industrial, 

konsulencë për teknologjinë e 

informacionit, sigurimi i informacionit 

mbi teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet, 

instalimi i programeve kompjuterike, 

konsulencë për sigurinë e internetit, 

anketimi i tokës, mirëmbajtja e 

programeve kompjuterike, vëzhgime 

mekanike, monitorimi i sistemeve 

kompjuterike nga qasja në distancë, 

monitorimi i sistemeve kompjuterike për 

të zbuluar prishjet, monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për zbulimin e 

aksesit të paautorizuar ose shkeljes së të 

dhënave, rezervimi i të dhënave jashtë 

faqes, kërkimi i naftës, ofruesit e 

shërbimeve të jashtme në fushën e 

teknologjisë së informacionit, rikuperimi 

i të dhënave kompjuterike, hulumtime në 

fushën e fizikës, hulumtime në fushën e 

mbrojtjes së mjedisit, hulumtime në 

fushën e saldimit, vëzhgime në fushën e 

teknologjisë telekomunikuese, vëzhgime 

në fushën e ndërtimit të ndërtesave, 

sigurimi i informacionit shkencor, 

këshilla dhe konsulencë në lidhje me 

kompensimin e karbonit, shërbime 

laboratorike shkencore, kërkimi shkencor, 

vëzhgime shkencore dhe teknologjike në 

lidhje me hartën e patentave, kërkime 

shkencore dhe teknologjike në fushën e 

fatkeqësive natyrore, sigurimi i motorëve 

të kërkimit për internet, pritje serveri, 

softuer si një shërbim, zhvillimi i 

programeve kompjuterike në kuadrin e 

publikimit të softuereve, stilimi, anketimit 

dhe kryerja e studimeve teknike të 

projektit, shkrimi teknik, vëzhgime 

teknologjike, konsulencë teknologjike, 

konsulencë e teknologjisë 

telekomunikuese, testimi i materialit, 

azhurnimi i programeve kompjuterike, 

analiza e ujit, marrja me qira e serverave 

në internet, konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1039 

(220)  22/11/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) tapete 

(591)  e bardhe; e zeze; e verdhe 

(732)  Dafina Prela  

Rruga ''Kastriotet", Nr 325, Tirane, 

Shqiperi, AL 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga "Pjeter BOGDANI'', TIRANE, 

SHQIPERIA 

(511) 27  Tapete, mokete, material per 

mbulimin e dyshemese.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1040 

(220)  22/11/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  A.F. JONES EXPORTERS 

CEYLON (PRIVATE) LIMITED and 

THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED 

No.146, Dawson Street, Colombo 2, Sri 

Lanka, CO ;No.146, Dawson Street, 

Colombo 2, Sri Lanka, CO 

(740) Krenar LOLOÇI 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe 

substanca të tjera për përdorim në 

lavanderi;preparate pastruese, llustruese, 

fërkuese dhe gërryese;sapunë jo-

mjekësor;parfumeri, vajra esencial, 

produkte kozmetike jo-mjekësore, locione 

për flokë jo-mjekësore;locione për 

qëllime kozmetike;pasta dhëmbësh jo-

mjekësore;mbushje pambuku për qëllime 

kozmetike;peceta të mbushura me locione 

kozmetike.  

5  Preparate farmaceutike dhe veterinare; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

pelena, pelena për bebe; substanca 

dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqim për bebe; leukoplaste, 

materiale për mbushje; material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; 

dezinfektantë; preparate për shkatërimin e 

paraziteve; fungicide, herbicide.   

10   Shishe me biberon, shishe me 

biberon për bebe; aparate dhe instrumente 

kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe 

veterinare; gjymtyrë, sy dhe dhëmbë 

artificiale; artikuj ortopedik; materiale për 

qepje plagësh; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me 

aftësi të kufizuara; aparate për masazh; 

aparate, pajisje dhe artikuj për ushqyerjen 

me gji të foshnjeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1063 

(220)  10/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) skin; care 

(591)  e bardhë; e zezë; 

(732)  ' ELVAR-86' SHPK 

Porcelan, Rruga 'Kongresi i Manastirit', 

Godina nr.2, Bodrum (Magazinë), Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740) Gazmir ISAKAJ 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 3  kremra kozmetikë, përgatitje 

kozmetike për kujdes të lëkurës, produkte 

kozmetike  

35  shitje me pakicë dhe shitje me 

shumicë përmes faqeve web dhe 

programeve televizive të shitjes të 

kremrave kozmetikë, përgatitjeve 

kozmetike për kujdes të lëkurës, 

produkteve kozmetike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1065 

(220)  11/12/2019 

(540)   
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(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)  078168  11/07/2019  JM 

(526 )  

(591)  Ngjyrë e artë; e bardhë; e kuqe; e 

kuqe e errët. 

(732)  British American Tobacco 

(Brands) Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, United 

States, US 

(740) Krenar LOLOÇI 

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

Tiranë, Shqipëri  

(511) 34  Cigare; duhan, i papërpunuar 

ose i prodhuar; duhan i dredhur; llulla 

duhani; produkte duhani; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; 

puro të vogla dhe të holla (cigarillo); 

çakmakë për cigare; çakmakë për puro; 

shkrepëse; artikuj për duhanpirës; letër 

për cigare; tuba për cigare; filtra për 

cigare; aparate xhepi për dredhjen e 

cigareve; makineri që mbahen në dorë për 

injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; 

produkte duhani për qëllime të ndezjes 

(ngrohja e duhanit).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1067 

(220)  11/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) L i g h t s 

(591)  blu; e bardhe 

(732)  BroTech Brands Shpk 

Njesia Bashkiake Nr.5, Bulevardi Gjergj 

Fishta, Pallati Korca, Kati I-re, Tirane -

Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 11   llamba; llamba elektrike; 

mbajtës të llambave; llamba laboratorike; 

llamba minatorësh; llamba gozhdë; 

llambat e naftës; llamba sigurie; llambat 

standarde / llambat e dyshemesë; llamba 

per rruge; llamba me rreze ultravjollce, jo 

për qëllime mjekësore; drita akuariumi; 

dritat e tavanit; dritat zhytese; dritë 

zanash për zbukurime festive / dritat 

varëse për dekorimin festiv; dritat 

elektrike për pemët e Krishtlindjeve; 

prozhektor;  poç elektrik;  

llamba të lehta, elektrike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1068 

(220)  11/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; portokalli; e bardhe 

(732)  Genci Salaj 

Rruga Reshit Çollaku, Pallatet Shallvare, 

shkalla 19,  kati 2, Tirane -Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

(511) 10  Aparate dëgjimi;mbrojtës të 

dëgjimit;aparate dhe instrumente 

mjeksore;aparate testimi për qëllime 
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mjekësore / aparate për përdorim në 

analizat mjekësore.  

44  Shërbime mjekësore; shërbime të 

mjekësisë alternative; shërbimet e 

klinikës mjekësore; ndihmë mjekësore; 

shërbime terapi; këshilla mjekësore për 

individët me aftësi të kufizuara; shërbime 

të qendrës shëndetësore; këshillim 

shëndetësor.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1073 

(220)  12/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Special; Souvlaki 

(591)  kafe; e kuqe 

(732)  SPECIAL SOUVLKI 

Rruga ''LABINOTI'' nr.9, Tirane, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e 

ushqimit dhe pijeve, shërbime restoranti, 

shërbime snack-bar.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1087 

(220)  18/12/2019 

(540)   

PARTIX 

 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, 

Germany, DE 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

(511) 1  Kimikate të përdorura në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari, përveç 

fungicideve, herbicideve, insekticideve 

dhe parasiticideve; substanca për ruajtjen 

e farave; preparate për rregullimin e 

rritjes së bimëve; gene farash për prodhim 

bujqësor; plehra.  

5  Preparate për shkatërrimin e 

paraziteve; fungicide, herbicide.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1096 

(220)  20/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Asistenca familjare 

(591)  e kaltër; e zezë 

(732)  DM Consulting sh.p.k 

Rruga Sulejman Delvina, Nd.3 H.1, Ap.5, 

Tirane, AL 

(740) Migena Stafa 

Rruga Sulejman Delvina, Nd.3 H.1, Ap.5, 

Tirane 

(511) 41  Arsim ; sigurimi i 

kualifikimeve; argëtimi; aktivitete 

sportive dhe kulturore  
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44  Shërbime mjekësore; shërbime 

veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie 

për njerëzit dhe kafshët; shërbime 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.  

45  Shërbime ligjore; shërbime sigurimi 

për mbrojtjen e pasurisë dhe të 

individëve; shërbime vetjake dhe 

shoqërore të siguruara prej të tjerëve të 

plotësuar nevojat e individëve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1148 

(220)  30/12/2019 

(540)   

ONE BIT 
 

(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 

(380041); ofrimi i aksesit në databazë 

(380044); transmetimi i televizionit 

kabllor (380021); komunikimet me 

telegrame (380008); komunikimet 

nëpërmjet telefonit (380010); 

komunikimet nëpërmjet celularit 

(380022); komunikimet nëpërmjet 

terminaleve të kompjuterit (380023); 

komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra 

optike (380030); transmetimi i mesazheve 

dhe imazheve nëpërmjet sistemit 

kompjuterik (380024); shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit (380036); transmetim 

faksimile (380026); marrja me qera e 

aparaturave faksimile (380031); 

informacion për telekomunikacionin 

(380027); ofrimi i dhomave të bisedave 

në internet (380043); dërgimi i 

mesazheve (380004); marrja me qera e 

aparaturave të dërgimit të mesazheve 

(380029); marrja me qera e modemeve 

(380032); shërbimet e agjencive të 

lajmeve (380012); ofrimi i forumeve 

online (380050); shërbimet pa tel, radio, 

television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni (380028); transmetimi 

radio (380003); komunikimet radio 

(380052); transmetimi me satelitë 

(380035); transmetimi i të dhënave 

(380051); marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit (380033); ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet telefonit 

(380042); ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik (380037); shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve 

(380038); shërbime telekonferencë 

(380039); shërbime telegrafi (380007); 

shërbime telefonike (380009); marrja me 

qera e telefonave (380034); transmetimi 

televiziv (380005); shërbimet teleks 

(380011); transmetimi i telegrameve 

(380006); transmetimi i postës 

elektronike (380025); transmetimi I 

kartolinave përshendetëse online 

(380046); transmetimi i dosjeve dixhitale 

(380047); ofrimi I aksesit të përdoruesit 

tek rrjetet kompjuterike globale (380040); 

transmetimi i videos sipas kërkesës 

(380053); shërbimet videokonferencë 

(380049); shërbimet e postës zanore 

(380045); transmetimet pa tel (380048);  
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(210)  AL/T/ 2020/83 

(220)  29/01/2020 

(540)   

 ME TY DUA TE 

FLE  
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMMERCEE CORP SHPK  

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Dyqani Nr.11 , Tirane – Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4. 

(511) 20  mobilje;mobilje zyre;mobilje 

shkollore;krevate;tavolina;dyert për 

mobilje; mobilje [dekorim];korniza 

foto;rafte [mobilje];stola [mobilje];rafte 

per shishe;raftet e bibliotekave;pllaka 

pasqyre;dyshekë;dyshekë kashte;dyshekë 

ajri, jo për qëllime mjekësore;jastekë ajri, 

jo për qëllime 

mjekësore;jastëkë;krevate;shtretër druri.  

24  Mbulesa krevati; mbulesa tavoline; 

batanije per krevat; carcaf dhe kellef; 

batanije për kafshët shtëpiake; 

lecke(rroba); pëlhurat për heqjen e make-

up; pëlhura pambuku; mbulesa per jastek; 

mbajtësit e perdeve të tekstilit; perde prej 

tekstili ose plastike; damask;perde per 

dyer; material elastik i endur; pëlhurë; 

pëlhurë për këpucë; pëlhura e imitimit të 

lëkurës së kafshëve; pëlhura për përdorim 

të tekstilit; peshqir fytyre të tekstilit; 

shajak; pëlhura tekstil me fije qelqi për 

përdorim të tekstilit; materialet filtruese të 

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

shamitë e tekstilit; veshjet e kapelave, të 

tekstilit, në copë; pëlhura të thurura; 

etiketat e leckave; pëlhurë e brendshme; 

pëlhura mëndafshi për modelet e 

printimit; peshqire, jo prej letre; tabela, jo 

prej letre; tyl; pëlhura tapiceri; kadife; 

leckë leshi.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe 

pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te 

internetit te produkteve: Mobilje per 

shtepi, mobilje zyrash, mobilje 

restorantesh, mobilje per  hoteleri, 

aksesore dhe produkte per dekorime te 

ambienteve te brendshme dhe te jashtme, 

dysheke te te gjitha llojeve, krevate. 

produkte tekstile shtepiake, carcaf, 

guverta, jorgan, peshqira, mbrojtese 

dysheku, jastek, batanije, mobilje per 

shtepi, mobilje zyrash, mobilje 

restorantesh, mobilje per  hoteleri, 

aksesore dhe produkte per dekorime te 

ambienteve te brendshme dhe te jashtme; 

marketing; demonstrim i mallrave; 

asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; reklamimi / publiciteti; 

marrëdhëniet me publikun; organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; promovimi i shitjeve për të 

tjerët; organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamimi; 

reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; shërbime prokurimi për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera]; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për 

qëllime të shitjes me pakicë; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbimet e paraqitjes për qëllime 

reklamimi; marrja me qira e stendave të 

shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit 

për promovimin e shitjeve; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe 

përfundimi i transaksioneve tregtare për 

palët e treta; sigurimi i një tregu në 

internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; hartimi i 

materialeve reklamuese; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  
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(210)  AL/T/ 2020/152 

(220)  24/02/2020 

(540)   

2 KITARRAT 
 

(551) Marke fjale  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  GIOAD sh.p.k 

Lagjja.1, Rruga "Taulantia", Durres., AL 

(740) ADIL BEQIRAJ 

Lagjia nr.16, Rruga "Mujo Ulqinaku", 

nr.140, Durres 

(511) 41  Organizim konkursesh bukurie 

dhe olimpiadash për parukeri, trajnime, 

seminare; sigurim trajnimesh për SPA.  

43  Shërbim restoranti; shërbime bari; 

shërbime hotelerie; shërbime për 

sigurimin e ushqimit dhe pijeve; 

akomodim i përkohshëm.  

44  Sallon bukurie, parukerie, estetike; 

shërbime shëndetësore SPA.  
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(210)  AL/T/ 2018/108 

(540)  LEON KONSTRUKSION 

(732)  Leon Konstruksion shpk 

Rruga "Tish Dahia", Kompleksi KIKA 2, 

Pallati Nr.9, kati 8, Tirane, AL 

(151)  24/02/2020 

(180)  06/02/2028 

(111)  20408 

(300)   

(510)  37, 

(526)  KONSTRUKSION 

(591)  -blu; bojëqielli 

(740) Florenc SHARKA 

Rruga “Tish Dahia”, Kompleksi KIKA 2, 

Pallati Nr.9, kati 8, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/278 

(540)  COLOMBIA CAFFE 

(732)  Eduard PODA 

Rruga Reshit Collaku, P.38, H.2, ap.12, 

njesia 10, Tirane, Shqiperi AL, AL 

(151)  24/02/2020 

(180)  19/03/2028 

(111)  20411 

(300)   

(510)  30, 

(526)  COLOMBIA; CAFFE 

(591)  -E zezë; portokalli 

(740) Eno Dodbiba 

Rr.Naim Frasheri,60/3, Shk.1, Ap.16, 

Tirane, Albania 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/792 

(540)  CRITEO 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Serbia, 

RS 

(151)  28/02/2020 

(180)  15/08/2028 

(111)  20442 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Ardit Loloçi 

Rr. Asim Vokshi, Nr.137,Tirana, Albania 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/943 

(540)  ORTHOLUX 

(732)  MAJLINDA TELHARAJ PF 

RR. THEMISTOKLI GERMENJI, AL 

(151)  25/02/2020 

(180)  17/09/2028 

(111)  20425 

(300)   

(510)  44, 

(526)  professional orthodontic clinic 

(591)  -vishnje; e bardhe 

(740) Stefan Hritan 

RR. THEMISTOKLI GERMENJI, Kati I, 

Ap.4, Nr.4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1076 

(540)  Venus 

(732)  Brunilda Bardhi 

Rr. Abdyl Frasheri banesa 11, hyrja 5, 

ap3, Tirane, AL 

(151)  25/02/2020 

(180)  26/10/2028 

(111)  20429 

(300)   

(510)  44, 

(526)  derm.com 

(591)  -e bardhe; blu; bojeqielli 

(740) Brunilda Bardhi 

Rr. Abdyl Frasheri banesa 11, hyrja 5, 

ap3, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2018/1289 

(540)  HD Red Carpet 

(732)  Brikena Balla 
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Rr. Vaso Pasha, Vila 2/27, AL 

(151)  03/03/2020 

(180)  28/12/2028 

(111)  20470 

(300)   

(510)  25, 

(526)  red; carpet 

(591)  -e kuqe, e verdhë 

(740) Holta Orgocka 

Rr. Gjin Bue Shpata, Ndertyesa 11, Hyrja 

2, Ap 5 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/57 

(540)  NERANXI BUKË FIKU ME 

ARRA 
(732)  N&N shpk 

Autostrada TR-DR, km 7 Yrshek-Kashar, 

Tirane, AL 

(151)  26/02/2020 

(180)  21/01/2029 

(111)  20433 

(300)   

(510)  29, 

(526)  BUKË FIKU ME ARRA 

(591)  -E kuqe; e zezë; fusha e bardhë me 

vija jeshile 

(740) EFTIHIA NERANXI 

Autostrada TR-DR, km 7 Yrshek-Kashar, 

Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/81 

(540)  N NERANXI ORGANIC 

MARKET 
(732)  N & N shpk 

Autostrada TR-DR km 7, Rruga 

"Dardania" godina 19, Yrshek-Tirane, AL 

(151)  25/02/2020 

(180)  25/01/2029 

(111)  20421 

(300)   

(510)  35, 

(526)  ORGANIC MARKET 

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

(740) EFTIHIA NERANXI 

Autostrada TR-DR km 7, Rruga 

"Dardania" godina 19, Yrshek-Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/138 

(540)  MERKAJ 3 

(732)  MERKAJ 3 

"Papa Gjon Pali II" P. Frasheri, Shk.1, 

K.2, Ap.1, 1001, Tirane, Albania, AL 

(151)  26/02/2020 

(180)  11/02/2029 

(111)  20431 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -Blu e errët; e bardhë; gold 

(740) Eno DODBIBA 

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

Ap.16, Tirane, Albania, AL 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/195 

(540)  Kopshti Buçko 

(732)  Albana Balluku 

Rruga Myrteza Topi, Vila 36, Tirane, AL 

(151)  25/02/2020 

(180)  28/02/2029 

(111)  20424 

(300)   

(510)  41, 

(526)  Kopshti; ® 

(591)  -Blu; Portokalli; Bojeqielli; Roze; 

Jeshile; E verdhe 

(740) Albana Balluku 

Rruga Myrteza Topi, Vila 36, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/206 

(540)  NOOR COFFEE & FINE FOOD 

(732)  Armando Nreu 
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Rruga "Abdi Toptani", Vila Nr.10, 

Tirane, AL 

(151)  25/02/2020 

(180)  05/03/2029 

(111)  20428 

(300)   

(510)  30, 32  33, 

(526)  COFFEE & FINE FOOD 

(591)  -E zezë; e bardhë; jeshile e errët 

(740) Armando Ndreu 

Astir, Rruga "Mikel Maruli", Vila L 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/246 

(540)  Blood Sugar  

Mentor 
(732)  LifeScan IP Holdings,LLC 

360 North Crescent Drive, Beverly Hills, 

90210 California,United States, US 

(151)  26/02/2020 

(180)  15/03/2029 

(111)  20432 

(300)  88233889  18/12/2018  US 

(510)  9, 

(526)  Blood; Sugar  

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

2,Tirane,Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/302 

(540)  CAPYTOL 

(732)  Ahmet Yildizoglu 

Rruga Asim Zeneli, Pallati SAG, Kati 2, 

Tirane, AL 

(151)  25/02/2020 

(180)  28/03/2029 

(111)  20427 

(300)   

(510)  10, 

(526)  Stomatologjia Digitale 

(591)  -E zezë; bezhë; e bardhë; kafe 

(740) Majlinda MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/387 

(540)  2010 Klees caffe 

(732)  Ani Pashtranjaku  

Tirane, Vaqarr, Godina 2 kateshe nr 1, 

AL 

(151)  26/02/2020 

(180)  15/04/2029 

(111)  20430 

(300)   

(510)  30, 

(526)  2010; caffe 

(591)  -Jeshile; e bardhë; e verdhë 

(740) Kristaq Treska 

Rr Nikolla Lena, ish markata e vjeter, 

perball tatimeve 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/392 

(540)  SOTEX 

(732)  NTP  ''Tekstil Print" 

Rr.Magjistralja Vushtirr-

Mitrovicë,Vushtrri 42000,R.Kosovës, KS 

(151)  24/02/2020 

(180)  16/04/2029 

(111)  20419 

(300)   

(510)  25, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rr, Reshit Collaku, Pakk Shallvareve, 

Shk.5, Ap 70/4 Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/446 

(540)  BONATTI 

(732)  BONATTI D.O.O. 

Bulevar Vojvode Mišića 41 11000 

Beograd , RS 
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(151)  24/02/2020 

(180)  08/05/2029 

(111)  20420 

(300)   

(510)  24  25, 

(526)   

(591)  - 

(740) Galinija Gjoni 

Rr. "Pjeter Bogdani" Tirane 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2019/460 

(540)  Animal Rescue Albania 

(732)  Animal Rescue Albania 

Rr.Mine Peza, Hyrja 2, Ap.12, Tirane, 

Shqiperi, AL 

(151)  24/02/2020 

(180)  17/07/2029 

(111)  20409 

(300)   

(510)  43  44, 

(526)  animal rescue Albania 

(591)  -e kuqe; e bardhe 

(740) Ened TOPI 

Rr.”A. Sinani”, 204, , Tiranë,  

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/593 

(540)  Delight 

(732)  Delight L.L.C 

Rruga Ismet Jashari, Kumanovë, Prizren, 

Kosovë, KS 

(151)  25/02/2020 

(180)  25/06/2029 

(111)  20426 

(300)   

(510)  29, 30  32, 

(526)   

(591)  - 

(740) Evis Jani 

Ndërtesa Ambasador 3, Rr. Dervish 

Hima, Kati i 20-të, Zyra 159, Njësia 

Bashkiake nr. 2 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/622 

(540)  KIOXIA 

(732)  Toshiba Memory Corporation 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan, JP 

(151)  28/02/2020 

(180)  05/07/2029 

(111)  20441 

(300)   

(510)  7, 9, 35, 41  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar LOLOÇI 

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

Tiranë, Shqipëri (Albania) 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/653 

(540)  VEGAMIKS 

(732)  Natyral Agjencia Trajtimit te 

Çajrave 

Durres Durres DURRES Lagjja Nr.4, 

Shkozet, Godine private, prane Serave, 

AL 

(151)  25/02/2020 

(180)  17/07/2029 

(111)  20422 

(300)   

(510)  30, 

(526)  ''aromatizues'', ''gatimi" 

(591)  -bardhe;jeshile;e verdhe 

(740) Nazri HAXHIU 

GS1 Albania , Rr . Barrikadave , Pall i Ri 

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

4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/654 

(540)  ELOS 

(732)  ELOS shpk 

Fier Lushnje LUSHNJE LAGJA ''18 

TETORI'', AL 
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(151)  25/02/2020 

(180)  17/07/2029 

(111)  20423 

(300)   

(510)  29, 

(526)  ''Shije Tradicionale'' 

(591)  -E KUQE; E ZEZE 

(740) Nazri HAXHIU 

GSI Albania, Rr . Barrikadave, Pall i Ri 

mbi ish kinema "17 Nentori", SHk 3 Ap. 

4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/672 

(540)  COLINOX 

(732)  Drugs Minerals and Generics 

ITALIA, S.R.L 

Via Laurentina, km. 26,700 – 00071 

Pomezia, Rome - Italy., IT 

(151)  28/02/2020 

(180)  19/07/2029 

(111)  20438 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/674 

(540)  narivent 

(732)  Drugs Minerals and Generics 

ITALIA, S.R.L 

Via Laurentina, km. 26,700 – 00071 

Pomezia, Rome - Italy., IT 

(151)  27/02/2020 

(180)  19/07/2029 

(111)  20436 

(300)   

(510)  3  5, 

(526)   

(591)  -blu; roze ne viole 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/676 

(540)  GASTROTUSS 

(732)  Drugs Minerals and Generics 

ITALIA, S.R.L 

Via Laurentina, km. 26,700 – 00071 

Pomezia, Rome - Italy., IT 

(151)  28/02/2020 

(180)  19/07/2029 

(111)  20437 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  -blu; bojeqielli 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/677 

(540)  CHAMPION 

(732)  Nufarm Europe GmbH 

11 Parsevalstr. 40468 Dusseldorf 

Germany, DE 

(151)  24/02/2020 

(180)  22/07/2029 

(111)  20412 

(300)  018040104  25/03/2019  WO 

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Eno DODBIBA. 

Rr. Naim Frasheri 60/3 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/681 

(540)  ZERO ABSOLUTE 

(732)  ''ZERO ABSOLUTE'' 
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Rruga ''Kavajes'', hyrja 1, prane Condor 

Center, Tirane, AL 

(151)  28/02/2020 

(180)  24/07/2029 

(111)  20443 

(300)   

(510)  14, 18, 25  35, 

(526)   

(591)  -Ngjyrat e bardhe; e zeze. 

(740) MAJLINDA MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/699 

(540)  VORTEX 

(732)  SIROL 2008 

Vlore Rruga Transballakanike, ish-

Ndermarrja Tregtare Ushqimore, Vlore, 

AL 

(151)  28/02/2020 

(180)  31/07/2029 

(111)  20445 

(300)   

(510)  3, 

(526)   POWERGEMS; Bright; &; 

Colorful; 30; Loads; 

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

bojeqielli; e bardhe; portokalli; gurkali; 

(740) MAJLINDA MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/713 

(540)  Maximmun 

(732)  Santasya İlaç Kozm. Med. İtr. Paz. 

Sağ. Hizm. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti 

Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. 

Nebioğlu Sk. No: 15/A Ümraniye/ 

İSTANBUL-TÜRKİYE, TR 

(151)  24/02/2020 

(180)  02/08/2029 

(111)  20416 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  -blu e erret 

(740) Vilson Duka 

Rruga: Mahmut Allushi, Kompleksi 

AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap 4 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/730 

(540)   

(732)  Kite Pharma, Inc.(Delaware 

corporation) 

2400 Broadway, Santa Monica, 

California 90404, US 

(151)  24/02/2020 

(180)  14/08/2029 

(111)  20410 

(300)  88/349.248  20/03/2019  US 

(510)  5, 

(526)   

(591)  -Violet; blu e errët; jeshile e errët; 

jeshile 

(740) Vjollca Kryeziu 

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

Kutia postare 8198, 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/741 

(540)  JULIA HEALTH 

(732)  Arseni Shpk, 

Autostrada Shkodër-Hani Hotit, Km. 5, 

Shkodër, AL 

(151)  24/02/2020 

(180)  19/08/2029 

(111)  20413 

(300)   

(510)  32, 

(526)   

(591)  - 

(740) Eno Dodbiba 

Rr. Naim Frasheri 60/3 Tirane 
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(210)  AL/T/ 2019/746 

(540)  Hyperinol 

(732)  Santasya İlaç Kozm. Med. İtr. Paz. 

Sağ. Hizm. Ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti 

Yukarı Dudullu Mh. Nato Yolu Cd. 

Nebioğlu Sk. No: 15/A Ümraniye/ 

İSTANBUL-TÜRKİYE, TR 

(151)  24/02/2020 

(180)  26/08/2029 

(111)  20415 

(300)   

(510)  3  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, 

Hyrja E, Kati 2, Ap 4. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/758 

(540)  Xhamlliku 

(732)  Denard Gjermizi 

Kukes, Lagjja Nr. 3, Rruga ''Islam 

Spahiu'', Zona Kadastrale Nr. 2315, Nr. 

Pasurie 35/149,Shqipëri, AL 

(151)  24/02/2020 

(180)  29/08/2029 

(111)  20414 

(300)   

(510)  41, 43  45, 

(526)  bar; kaffe; restorant 

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

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 

(210)  AL/T/ 2019/781 

(540)  OLIPS 

(732)  Kent Gida Maddeleri Sanayii ve 

Ticaret Anonim Sirketi 

 

Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak. 

No:11, Gebze/Kocaeli, Istanbul 41400, 

Turkey 

, TR 

(151)  24/02/2020 

(180)  06/09/2029 

(111)  20417 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/838 

(540)  e 

(732)  HYPAR GROUP sh.p.k 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Luigj 

Gurakuqi, Pallati 2/2, Kati 1, Tirane, AL 

(151)  24/02/2020 

(180)  19/09/2029 

(111)  20418 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -e kuqe 

(740) RAIMONDO MALAJ 

Rruga Budi, Pallati Klasik Konstruksion, 

Shk 1, Ap 14, Tiranë 
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REFUZIME PER MOSPLOTESIM 

FORMALITETESH
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( 210 )  AL/T/ 2019/256 

(540)   

 

 
(551) Marke figure  

(554) Marke individuale 

( 732 )  Julian Caushi 

Rruga Zenel Baboci,Pallati Ferar,Ap.25,Kati i 5,Tirane, AL 

( 591 )  -Bojëqielli; e bardhë 

( 740 ) Julian Caushi 

Rruga Zenel Baboci,Pallati Ferar,Ap.25,Kati I 5,Tirane 

( 511 )  
 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

45 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 
 

REFUZIME NE BAZA ABSOLUTE
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( 210 )  AL/T/ 2019/478 

(540)   

 

UNIVERSAL EYE HOSPITAL 

 

( 732 )  Nadon Qafa and Nishant Taneja  

Rruga''Skender Luarasi'',Nd.9,H.10,Ap.39, AL ;Lunder 1, Kompleksi "Sunrise", Zona 2, 

Vila 4, Tirane, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Nadon Qafa 

Rruga''Skender Luarasi'',Nd.9,H.10,Ap.39 

( 511 ) 41 Informacion per edukim;trajnim praktik [ demostrim];botim i librave;sherbime 

mesimdhenieje / edukimi / instruktimi. 

44 sherbime spitalore;sherbime mjekesore klinike;kujdes shendetesor;sherbime 

optike;kirurgji plastike; sherbim telemedicine;sherbime terapeutike 
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KORRIGJIME (MARKA TE 

DEPOZITUARA) 
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( 210 )  AL/T/ 2020/149 

( 220 )  21/02/2020 

( 300 )  - 

( 731 )  ELYON GROUP Inc. 

19125 Fisher Island Drive, Fisher Island, Florida (FL), 33109, SHBA, US 

( 540 )  Smart ONE 

 
( 526 )  

( 591 )  

( 740 ) Shpati Hoxha 

Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, Kati 4, Tiranë, Shqipëri 

( 511 ) 9  Instrumente shkencore, kërkimore, navigimi, studimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

inspektimi, për shpëtimin e jetës dhe aparate mësimore; aparate dhe instrumente për 

kryerjen, ndërrimin, shndërrimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, 

riprodhim ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave, media e regjistruar dhe e 

shkarkueshme, kompjuter softuer, mediume bosh regjistruese dixhitale ose analoge për 

ruajtje dhe mediume, mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të 

gatshme, pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike të kompjuterit; kostume 

zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, 

doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit. 

Softuer i pikave të shitjes në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Softuer për 

rezervime dhe prenotime në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Softuer për 

përpunimin dhe ndjekjen e rendit në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; 

Softuer për faturim dhe faturë në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Softuer 

për shtypjen e çeqeve dhe arkëtimeve në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; 

Softueri i administrimit të aksioneve në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; 

Softuer për raportim në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Programi i 

Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin në lidhje me automatizimin e proceseve të 

biznesit; Softuer për burimet njerëzore (HR) dhe menaxhimin e punonjësve në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Softuer për përpunimin e pagesave në lidhje me 
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automatizimin e proceseve të biznesit; Softuer për menaxhimin e dokumentave në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Softuer për automatizimin e kuzhinës në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Softuer për administrimin e pagave dhe 

administrimin tatimor në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Softuer për 

llogaritjen financiare në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Programe 

kompjuterike për komunikime në rrjet pa tel në lidhje me automatizimin e proceseve të 

biznesit; Programe kompjuterike për monitorim dhe analizë në distancë në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Softuer për shërbime të mesazheve të çastit dhe 

postave elektronike në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Terminalet e pikave 

të shitjes në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Kompjuterat e pikave të 

shitjes në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Printerët e pranimit të pikave të 

shitjes në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Printerë fiskalë në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Lexuesit e kartave në lidhje me automatizimin e 

proceseve të biznesit; Lexuesit (pajisjet e përpunimit të të dhënave) në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Lexuesit e komunikimit në terren në afërsi të 

automatizimit të proceseve të biznesit; Lexuesit e identifikimit të frekuencës së radios në 

lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Shkallët e shitjes në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës. Përpunimi 

administrativ i urdhrave të blerjeve në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; 

Administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit në lidhje me automatizimin e 

proceseve të biznesit; Kontabiliteti në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; 

Faturimi në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Përgatitja e pagave në lidhje 

me automatizimin e proceseve të biznesit; Përgatitja e taksave në lidhje me automatizimin e 

proceseve të biznesit; Hartimi i deklaratave të llogarive në lidhje me automatizimin e 

proceseve të biznesit; Shërbime të jashtme [ndihmë biznesi] në lidhje me automatizimin e 

proceseve të biznesit; Përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike të 

mallrave dhe shërbimeve, klientëve dhe transaksioneve të pagesave në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e 

të dhënave kompjuterike të mallrave dhe shërbimeve, klientëve dhe transaksioneve të 

pagesave në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Sistematizimi i informacionit 

në bazat e të dhënave kompjuterike të mallrave dhe shërbimeve, klientëve dhe 

transaksioneve të pagesave në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Përpilimi i 

statistikave të shitjeve, fitimit, transaksioneve të pagesave dhe numërimit të klientëve në 

lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Menaxhimi i aksioneve në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Menaxhimi i personelit në lidhje me automatizimin e 

proceseve të biznesit; Menaxhimi i jashtëm administrativ për shoqëritë në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Menaxhimi i skedarëve të kompjuterizuar në lidhje 

me automatizimin e proceseve të biznesit.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrolli i cilësisë dhe 

shërbimeve të vërtetimit; hartimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike dhe programeve 

kompjuterike. Shërbime cloud computing në lidhje me automatizimin e proceseve të 

biznesit; Softueri si shërbim [SaaS] shërbime që përmbajnë softuerin e shitjes, softuerin për 

rezervime dhe prenotime, rendin e përpunimit dhe gjurmimit, faturimin dhe faturimin, 

shtypjen e çeqeve dhe të arkëtimeve, menaxhimin e aksioneve, raportimin, Menaxhimin e 

marrëdhënieve me klientët, burimet njerëzore (HR) dhe menaxhimi i punonjësve; Softueri 
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si një shërbim [SaaS] shërbime që përmbajnë pagesa të përpunimit, menaxhimin e 

dokumenteve, automatizimin e kuzhinës, pagat dhe administratën tatimore, kontabilitetin 

financiar, komunikimet në rrjet pa tel, monitorimin dhe analizën në distancë, mesazheve 

dhe shërbimet e postës elektronike në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; 

Zhvillimi i softwerit në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Dizajni i softwerit 

në lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Instalimi dhe mirëmbajtja e softuerit në 

lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Azhurnimi i softwerit në lidhje me 

automatizimin e proceseve të biznesit; Konsulencë në lidhje me softwerin kompjuterik në 

lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit; Qiraja e programeve kompjuterike në 

lidhje me automatizimin e proceseve të biznesit  
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KORRIGJIME (TRANSFERIMI 

PRONËSISË) 
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( 111)   

( 210 )  AL/T/ 2019/1074 

( 540 )  DISTRICT 8 

( 732 )  Adrian Brace 

Njesia Bashkiake nr 11, Rruga ''Gjergj Legisi'' (Ish Rruga e Durresit), Blloku Gintash, Zona 

Kadastrale 8310, Nr pasurie 10/293, Tirane, AL 

(740)  

 

 

 
 


