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

   

Markat.   

111. Numri i  regjistrimit të markës.   

151. Data e regjistrimit.   

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

210. Numri i kërkesës.   

220. Data e depozitimit të markës.   

300. Prioriteti.   

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve.  

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 540.  

Riprodhimi i  markës.    

554. Marke trepërmasore.   

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve.   

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.  551. 

Markë kolektive.   

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 732. 

Emri dhe adresa e pronarit të markës.              
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Kodet e shteteve   
Afghanistan / Afganistani                           AF   

Albania / Shqipëria                             AL   

Algeria / Algjeria                              DZ   

Angola / Anguila                              AI   

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud                   AG   

Argentina / Argjentina                           AR   

Aruba / Aruba                               AW   

Australia / Australia                            AU   

Austria / Austria                              AT   

Bahamas / Bahamas                            BS   

Bahrain / Bahrein                              BH   

Bangladesh / Bangladeshi                           BD   

Barbados / Barbados                            BB      

Belarus / Bjellorusia                            BY     Belgium 

/ Belgjika                   BE  Belize / Belice        

          BZ   

Benin / Benin                    BJ   

Bermuda / Bermuda                 BM   

Bhutan / Bhutan                   BT   

Bolivia / Bolivia                    BO   

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina                   BA   

Botswana / Botsvana                            BW   

Bouvet Islands / Ishujt Buver                        BV   

Brazil / Brazili                              BR   

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                     BN   

Bulgaria / Bullgaria                            BG   

Burkina Faso / Burkina Faso                         BF   

Burma / Burma                              MM   

Burundi / Burundi                              BI   

Cambodia / Kamboxhia                           KH   

Cameroon / Kameruni                           CM   

Canada / Kanada                              CA   

Cape Verde / Kepi i Gjelbër                         CV   

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                        KY   

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore             CF   

Chad/ Cadi                                 TD  

Chile / Kili                                 CL   

China / Kina                               CN       

Colombia / Kolumbia                            CO   

Comoros / Komoros                            KM   

Congo / Kongo                              CG   

Cook Islands / Ishujt Kuk       
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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  

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   
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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  

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    
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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                     

Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe  ST  

      SM  Sao  

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   
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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/ 2019/792 

(220)  11/09/2019 

(540)   

ELECTRONIC BEATS TV 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) TV 

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Akses në rrjetin ndërkombëtar të kompjuterave; dhënia me qera e kohës dhe aksesit 

në rrjetin ndërkombëtar të kompjuterave; transmetime televizive kabllore; transmetime radio; 

transmetime televizive; komunikime telefonike me celularë; dhënie interneti për dhoma 

komunikimi të njohura si chat-rooms; komunikime nga terminalet kompjuterike; 

komunikime nëpërmjet rrjetit të fibrave optike; komunikime me telegrame; komunikime me 

telefon; transmetime te imazheve dhe mesazheve nëpërmjet shërbimeve kompjuterike; 

komunikime nga terminalet kompjuterike; shërbime të bordit për buletinet elektronike; 

shërbimet elektronike online; transmetime të faksimileve; trasmetime të kartave të urimit 

online; informacion për telekomunikacionin; dërgimit të mesazheve; shërbimet e agjencive 

të lajmeve; komunikimet nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet 

radio; mundësimit të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit 

për shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes; mundësinë e telekomunikimeve në një rrjet 

global kompjuterash; dhënien e aksesit të përdoruesve në një rrjet global kompjuterash; 

transmetimit me radio; dhënia me qera e kohës së aksesueshme në rrjetin global të 

kompjuterave; dhënia me qera e aparateve të faksimileve; dhënia me qera e aparateve të 

dërgimit të mesazheve; dhënia me qera e Modem-ave; dhënia me qera e mjeteve të 

telekomunikimit; marrja me qera e telefonave; transmetimeve satellitore; shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbimet pa tel si radio, television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni; shërbime të telekonferencës; komunikime nëpërmjet telegrameve; 

transmetime të telegrameve; shërbime telegrafike; komunikime telefonike; shërbime 

telefonike; shërbime të teleblerjeve; transmetime televizive; shërbime të teleteksit; 
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transmetime të dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të urimit online; shërbime telefonike 

të postës me zë; transmetime wireless;  

 

(210)  AL/T/ 2019/799 

(220)  11/09/2019 

(540)   

ELECTRONIC BEATS RADIO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) RADIO 

(591)   

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë,Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë,Shqipëri 

(511) 38  Akses në rrjetin ndërkombëtar të kompjuterave; dhënia me qera e kohës dhe aksesit 

në rrjetin ndërkombëtar të kompjuterave; transmetime televizive kabllore; transmetime radio; 

transmetime televizive; komunikime telefonike me celularë; dhënie interneti për dhoma 

komunikimi të njohura si chat-rooms; komunikime nga terminalet kompjuterike; 

komunikime nëpërmjet rrjetit të fibrave optike; komunikime me telegrame; komunikime me 

telefon; transmetime te imazheve dhe mesazheve nëpërmjet shërbimeve kompjuterike; 

komunikime nga terminalet kompjuterike; shërbime të bordit për buletinet elektronike; 

shërbimet elektronike online; transmetime të faksimileve; trasmetime të kartave të urimit 

online; informacion për telekomunikacionin; dërgimit të mesazheve; shërbimet e agjencive 

të lajmeve; komunikimet nëpërmjet telefonit; komunikimet nëpërmjet celularit; komunikimet 

radio; mundësimit të aksesit në bazën e të dhënave; ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit 

për shërbimet e blerjes nëpërmjet teleblerjes; mundësinë e telekomunikimeve në një rrjet 

global kompjuterash; dhënien e aksesit të përdoruesve në një rrjet global kompjuterash; 

transmetimit me radio; dhënia me qera e kohës së aksesueshme në rrjetin global të 

kompjuterave; dhënia me qera e aparateve të faksimileve; dhënia me qera e aparateve të 

dërgimit të mesazheve; dhënia me qera e Modem-ave; dhënia me qera e mjeteve të 

telekomunikimit; marrja me qera e telefonave; transmetimeve satellitore; shërbimet e 

rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve; shërbimet pa tel si radio, television apo mjete të tjera 

telekomunikacioni; shërbime të telekonferencës; komunikime nëpërmjet telegrameve; 

transmetime të telegrameve; shërbime telegrafike; komunikime telefonike; shërbime 

telefonike; shërbime të teleblerjeve; transmetime televizive; shërbime të teleteksit; 

transmetime të dosjeve dixhitale; transmetimi i kartave të urimit online; shërbime telefonike 

të postës me zë; transmetime wireless;  

 

(210)  AL/T/ 2020/236 
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(220)  26/03/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Jeshile e çelur 

(732)  Google LLC 

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, US, US 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 9  Software kompjuterike, programe kompjuterike, telefona celularë, pajisje periferike 

celularësh, kompjutera, televizorë, kompjutera tablete, kompjutera si bllok shënimesh, 

kompjutera portative (laptop), çipe të qarqeve të integruara, mikroçipe, çanta për aparate 

fotografike, çanta për kamera, termostate, radio, telefona; telekomanda për radio, 

telekomanda për televizorë dhe telekomanda për stereot; luajtësa DVD-je, regjistruesa të 

video kasetave, regjistruesa video digjitale, luajtësa MP3, amplifikuesa audio, servera 

kompjuterike, printera, skanera, makina fotokopjuese, monitorë kompjuterash, makina faksi, 

udhëzuesa rrjeti (rutera), tastiera, mause kompjuterike, pajisje kompjuteri të jashtme (hard 

drive), rregjistruesa video, kamera, makina llogaritëse, pajisje të navigimit GPS (Sistem i 

Pozicionit Global), komponente audio, kufje, dhënësa sinjali audio, marrësa sinjali audio dhe 

video, asistentë personale dixhitale (PDA), pajisje për kapjen e sinjalit televiziv digjital 

(kabllor, dixhital ose satelitor), sisteme home-theater (sisteme shpërndarje të sinjalit audio), 

video-projektorë, projektorë filmash, alarme sigurie, alarme kundër zjarrit, detektuesa të 

zjarrit dhe të tymit, detektuesa radari, pajisje audio dhe video për mjetet lëvizëse, karikuesa 

baterie, përshtatësa (elektriciteti), sekretari telefonike, kufje me mikrofon, çelësa elektrik për 

ndezjen e dritave; mjete të zhvillimit të softwareve kompjuterik; software kompjuterike, 

domethënë, mjete të zhvillimit kompjuterik për krijimin e aplikacioneve software.  

35  Shërbime reklame; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime 

të shitjes me pakicë online; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë të produkteve 

elektronike dhe argëtuese, telekomunikacionit, telefonave celularë,  telefonisë elektronike 

digjitale dore, dhe produkteve të tjera elektronike të konsumit.  
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38  Shërbime telekomunikacioni; transmetimi i të dhënave nëpërmjet një rrjeti kompjuterik 

global; transmetimi i materialeve audio, vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global.  

42  Ofrues i shërbimeve të aplikacioneve (ASP), domethënë, ruajtja e aplikacioneve software 

kompjuterike të të tjerëve; ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softwareve jo të 

shkarkueshme; ofrues i shërbimeve të aplikacioneve që përmban software të ndërfaqes 

programuese të aplikacionit (API) për projektim, për zhvillim, dhe për testim të aplikacioneve 

software; ofrues i shërbimeve të aplikacioneve që përmban software për projektim, për 

zhvillim, dhe për testim të aplikacioneve software; shërbime të tipit Software si një Shërbim 

(SaaS) për tu përdorur për projektim, për zhvillim, dhe për testim të aplikacioneve software; 

shërbime të tipit Software si një Shërbim (SaaS) që përmban programe përpiluese, programe 

rregullatore, dhe programe të ndihmëse për krijimin e aplikacioneve software;  shërbime të 

tipit Software si një Shërbim (SaaS) për të ndihmuar zhvilluesit në krijimin e kodit të 

programit për tu përdorur në programet e aplikacioneve të shumëfishta; shërbime të tipit 

Software si një Shërbim (SaaS) për të vënë në punë programet e zhvillimit dhe programet e 

aplikacioneve në një mjedis zhvillimi të përbashkët.   

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/275 

(220)  16/04/2020 

(540)   

AGRIKIA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 29  Qumësht dhe produkte të qumështit, në veçanti djath;mish dhe produkte të mishit, 

në veçanti salcice të kriposura dhe të thata, salcice për hotdog, salcice të tymosura; salcice të 

papjekura; salcice të konservuara; salcice të thata; Mishra të ftohtë; mish i ftohtë i prerë në 

feta; proshutë e pjekur; produkte të mishit të prera në feta; sallamerira; proshutë, sallam 

(salami), mish derri i ftohtë; proshutë e prerë dhe e paprerë në feta dhe mishra të kriposur dhe 

të thatë; shpendë dhe produkte të shpendëve në veçanti salcice pule; salcice me mish 

shpendësh, sallamerira me mish shpendësh; ushqime të gatshme që përbëhen kryesisht prej 
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produkteve të sipërpërmendura, në veçanti sallata me salçiçe dhe mish; sallata të gatshme; 

sallata me mish shpendësh; sallata të përziera me mish shpendësh.  

 

(210)  AL/T/ 2020/279 

(220)  16/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 29  Qumësht dhe produkte të qumështit, në veçanti djath;mish dhe produkte të mishit, 

në veçanti salcice të kriposura dhe të thata, salcice për hotdog, salcice të tymosura; salcice të 

papjekura; salcice të konservuara; salcice të thata; Mishra të ftohtë; mish i ftohtë i prerë në 

feta; proshutë e pjekur; produkte të mishit të prera në feta; sallamerira; proshutë, sallam 

(salami), mish derri i ftohtë; proshutë e prerë dhe e paprerë në feta dhe mishra të kriposur dhe 

të thatë; shpendë dhe produkte të shpendëve në veçanti salcice pule; salcice me mish 

shpendësh, sallamerira me mish shpendësh; ushqime të gatshme që përbëhen kryesisht prej 

produkteve të sipërpërmendura, në veçanti sallata me salçiçe dhe mish; sallata të gatshme; 

sallata me mish shpendësh; sallata të përziera me mish shpendësh.  

 

(210)  AL/T/ 2020/286 

(220)  16/04/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; rozë; 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 5  Preparate për kujdesin shëndetësor; barna që merren pa recetë mjekësore; preparate 

farmaceutike; leukoplaste; materiale për fashim; dezinfektantë; preparate për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicide; herbicide; preparate aromatizuese dhe spraje për aromatizimin e 

dhomës; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; ushqime dietetike të 

përshtatura për përdorim mjekësor; suplementë dietik; ushqim për bebe; artikuj sanitar; 

artikuj sanitar për femra, duke përfshirë peshqirë sanitar, vathë në formë mbathjesh për femra, 

tamponë, kilota për menstruacionet.  

29  Mish dhe produkte të mishit,në vecanti substanca ushqimore me mish për lyerjen e bukës 

ose ushqimeve te tjera;mish i konservuar;mish i gatuar;mish i përpunuar;burger me 

mish;mish i  freskët;mish i pjekur;salcice të kriposura dhe të thata, salcice për hotdog, salcice 

të tymosura;salcice të papjekura;salcice të konservuara;salcice të thata;Mishra të ftohtë;mish 

i ftohtë i prerë në feta;proshutë e pjekur;produkte të mishit të prera në 

feta;sallamërira;proshutë, sallam (salami), mish derri i ftohtë;proshutë e prerë dhe e paprerë 

në feta dhe mishra të kriposur dhe të thatë;peshk dhe produkte të peshkut, në veçanti produkte 

të peshkut të konservuara në shishe;produkte të peshkut që janë të ngrira;substanca ushqimore 

me peshk për lyerjen e bukës ose ushqimeve të tjera;vajra ushqimor me prejardhje peshku 

(përveçse vaji i mëlcisë së merkucit);lëng peshku;peshk i kriposur;fileto peshku;peshk i 

konservuar në kanaçe;peshk i konservuar;ekstrakte peshku;peshk i gatuar;peshk i 

ngrirë;peshk i tymosur;peshk i marinuar;shpendë dhe produkte të shpendëve, në vecanti 

shpendë të gatuar;shpendë të freskët;shpendë të pjekur;shpendë të ngrirë;qofte me mish 

shpendësh;zëvendësues të shpendëve;shpendë, jo të gjallë;konserva të shpendëve;ekstrakte 

shpendësh;sallata me  mish shpendësh;salcice pule;salcice me mish shpendësh, sallamërira 

me mish shpendësh;kafshë gjahu dhe produkte të kafshëve të gjahut, në vecanti ushqime të 



  Buletini i Pronësisë Industriale   16  

   

  

 

gatshme që përbëhen tërësisht ose pothuajse tërësisht prej kafshëve të gjahut;ushqime të para-

paketuara që  përbëhen kyesisht prej kafshëve të gjahut;kafshë gjahu, jo të gjalla;konserva të 

kafshëve të gjahut;salçiçe dhe sallame;molusqe, jo të gjalla;produkte/mallra të molusqeve, jo 

të gjallë, në veçanti karkaleca deti;molusqe të marinuar;molusqe të ngrira;Abalone (lloj 

kërmijsh deti i familjes së molusqeve);Ark shells (lloj molusku ujor i familjes 

Arcidae);midhje blu;prodhime deti, jo të gjalla;produkte/mallra të prodhimeve të detit, jo të 

gjalla, në veçanti prodhime deti të konservuara në kanace;karkalecë deti, Abalone (lloj 

kërmijsh deti i familjes së molusqeve), Ark shells (lloj molusku ujor i familjes 

Arcidae);midhje blu;substanca ushqimore me prodhime deti për lyerjen e bukës ose 

ushqimeve të tjera;mish, peshk, shpendë, kafshë gjahu, molusqe, ekstrakte zarzavatesh dhe 

frutash;fruta dhe zarzavate të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, të cilat janë 

marinuar me salcë të ëmbël dhe/ose të thartë;preparate të bëra nga patatet, në veçanti patatet 

të mbushura; patate të përpunuara; patate të ziera; patate të konservuara, patate të prera në 

feta të holla dhe të skuqura/kërce; patate të qëruara; pure patatesh; patate të skuqura; patate 

të ëmbla të përpunuara; patate të ziera dhe të skuqura në fomë keku (hash brown potatoes); 

sallatë me patate; sallatë më bazë patateje; xhelatinë;reçel;marmalatë;komposto;substanca 

ushqimore të ëmbla që përbëhen prej frutash ose zarzavatesh për lyerjen e bukës ose 

ushqimeve të tjera;vezë;qumësht dhe produkte të qumështit;gjalp;djath;produkte të djathit, 

në veçanti preparate të gjizës; produkte ushqimore me bazë djathi që konsumohen midis 

vakteve (snack foods); gjizë e skuqur me vaj dhe e tiganosur; substanca ushqimore me djath 

për lyerjen e bukës ose ushqimeve të tjera; djath i përpunuar; krem djathi; zëvendësues të 

djathit; djath fondue (djath i shkrirë zvicerian) salcë djathi; djath pluhur; krem; 

kos;gjizë;qumësht pluhur për ushqime;ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti (desserts) me 

fruta, arra, kos, gjizë dhe/ose krem;arra të përpunuara;përzierje të arrave (ushqim);përzierje 

të arrave me fruta të thata (ushqim);vajra dhe yndyrna ushqimore;supë e konservuar në 

kanaçe;preparate për përgatitjen e supës;supë me lëng mishi;sallata që përbëhen kryesisht 

prej mishi, peshku, shpendë, kafshë gjahu, molusqe, zarzavate, fruta dhe/ose produkte të 

qumështit;ushqime të gatshme që përbëhen kryesisht prej mishi, peshku, shpendë, kafshë 

gjahu, molusqe, zarzavate, fruta dhe/ose produkte të qumështit;ushqime të ngrira që përbëhen 

kryesisht prej mishi, peshku, shpendë, kafshë gjahu, molusqe, zarzavate, fruta dhe/ose 

produkte të qumështit;ushqime dietetike, përveçse për qëllime mjekësore, që përbëhen 

kryesisht prej mishi, peshku, shpendë, kafshë gjahu, molusqe, zarzavate, fruta dhe/ose 

produkte të qumështit.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago (miell palme), kafe artificale;pije me kafe, 

çaj, kakao dhe çokollatë;preparate me kafe dhe kakao për përgatitjen e pijeve alkoolike dhe 

jo-alkoolike;miell dhe preparate të bëra nga drithëra, drithëra, muesli (përzierje drithërash, 

frutash të thata dhe arrash) dhe produkte të tërshërës;pasta për ushqime të 

miellëzuara;makarona petë (noodles) dhe produkte të makaronave petë (noodles);pica dhe 

produkte të picës;sushi;bukë;sanduiçe  të hapur;sanduiçe;pasta dhe ëmbëlsira;ëmbëlsira me 

sheqer;çokollatë dhe produkte/mallra çokollate, në veçanti substanca ushqimore me çokollatë 

për lyerjen e bukës ose ushqime të tjera; mus me çokollatë; çokollatë me qumësht, sheqer dhe 

gjalpë kakao; zëvendësues ushqimorë (çokollatë); kekë me çokollatë; ëmbëlsira të 

sheqerosura me çokollatë; ëmbëlsira me çokollatë; çokollatë me qumësht; çokollatë e 
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mbushur; çokollatë e ngjeshur në formë shufre; copa çokollate (që përdoren në biskota, kekë 

apo akullore); substanca ushqimore të ngjeshura në formë shufre dhe të veshura me çokollatë; 

çokollatë me qumësht e ngjeshur në formë shufre; çokollatë e mbushur e ngjeshur në formë 

shufre; kekë orizi të veshur me çokollatë; substanca ushqimore të ngjeshura në formë shufre 

me bazë çokollatë që zëvendësojnë ushqimet e vakteve; 

akull;pudingje;mjalt;melasë;maja;pluhur për pjekje;niseshte për 

ushqim;kripë;mustard;majonez;ketchup;uthull;salca (erëza);salca për sallatë;salca 

pikante;ekstrakte pikante;barishte të thata;substanca aromatizuese për ushqime;ushqime të 

gatshme që përbëhen kryesisht prej preparateve të bëra nga drithëra, makarona, makarona 

petë (noodles), oriz, bukë, pasta dhe/ose ëmbëlsira;ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht 

prej preparate të drithërave, pasta për ushqime të miellëzuara, makarona petë (noodles), oriz, 

bukë, produkte/mallra të pjekur dhe/ose ëmbëlsira;ushqime dietetike, përveçse për qëllime 

mjekësore, që përbëhen kryesisht prej preparate të drithërave, pasta për ushqime të 

miellëzuara, makarona petë (noodles), oriz, bukë, produkte/mallra të pjekur dhe/ose 

ëmbëlsira;substanca ushqimore të ëmbla që bëhen nga arra për lyerjen e bukës ose ushqimeve 

të tjera.  

31  Fruta dhe zarzavate të freskëta; arra [fruta]; fara, bimë dhe lule natyrore; bimë të thata.  

32  Birrë; birrë jo-alkoolike; birrë dietike; pije të përziera me birrë; ujra mineral dhe të gazuar 

dhe pije të tjera jo-alkoolike; limonata; pije frutash dhe lëngje frutash; lëngje zarzavatesh; 

smoothie; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave); verë; alkoole të forta (spirits) [pije]; likere; pije alkoolike 

të përziera; përzierje pijesh (kokteje) dhe aperitivë me bazë alkooli të fortë (spirits) dhe bazë 

vere; pije që përmbajnë verë; preparate për përgatitjen e pijeve alkoolike.  

 

(210)  AL/T/ 2020/293 

(220)  16/04/2020 

(540)   

Kardis 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 29  Mish dhe produkte të mishit në vecanti substanca ushqimore me mish për lyerjen e 

bukës ose ushqimeve te tjera; mish i konservuar;mish i gatuar;  mish i përpunuar; burger me 

mish; mish i  freskët; mish i pjekur; salcice të kriposura dhe të thata, salcice për hotdog, 

salcice të tymosura; salcice të papjekura; salcice të konservuara; salcice të thata; Mishra të 
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ftohtë; mish i ftohtë i prerë në feta; proshutë e pjekur; produkte të mishit të prera në feta; 

sallamerira; proshutë, sallam (salami), mish derri i ftohtë; proshutë e prerë dhe e paprerë në 

feta dhe mishra të kriposur dhe të thatë; shpendë dhe produkte të shpendëve  në vecanti 

shpendë të gatuar; shpendë të freskët; shpendë të pjekur; shpendë të ngrirë; qofte me mish 

shpendësh; zëvendësues të shpendëve; shpendë, jo të gjallë; konserva të shpendëve; ekstrakte 

shpendësh; sallata me  mish shpendësh; salcice pule; salcice me mish shpendësh, sallamerira 

me mish shpendësh; kafshë gjahu dhe produkte të kafshëve të gjahut, në vecanti ushqime të 

gatshme që përbëhen tërësisht ose pothuajse tërësisht prej kafshëve të gjahut; ushqime të 

para-paketuara që  përbëhen kyesisht prej kafshëve të gjahut; kafshë gjahu, jo të gjalla; 

konserva të kafshëve të gjahut; salçiçe;salçiçe, të gjitha prej llojeve të sipërpërmendura dhe 

gjithashtu të konservuara, të ngrira ose shumë të ngrira.  

30  Bukë dhe ëmbëlsira, veçantërisht pica të gatuara të mbushura me djath, me   

 brumë të hollë që rrotullohet, green hammer (lloj pice me barishte) dhe/ose krem;  

 bukë.  

 

(210)  AL/T/ 2020/304 

(220)  16/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 33  Pije alkoolike, veçanërisht pije alkoolike të forta (spirits).  

 

(210)  AL/T/ 2020/331 

(220)  04/05/2020 

(540)   

STADES 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  UNITED CARIBBEAN RUM LIMITED 

The West Indies Rum Distillery Limited, Brighton, Black Rock, St. Michael  BB12051, 

Barbados , BB 

(740) Melina Nika 

Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr. 2/1, Tirane  

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave; Likere; Pije alkoolike [pije spirits]; Verë e distiluar; 

Rum.  

 

(210)  AL/T/ 2020/519 

(220)  30/06/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë; e gjelbërt 

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, 30313 Georgia, United States, US 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 5  Produkte farmaceutike, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për 

qëllime mjekësore; ushqim dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për bebe; suplemente dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale 

për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.  

32  Birra; pije jo-alkoolike; ujra mineralë dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për përgatitjen e pijeve.  
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(210)  AL/T/ 2020/585 

(220)  23/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; blu; bojëqielli; e bardhë; portokalli; e kuqe e lehtë (koral). 

(732)  Kinostudio ''Dardan" 

Rruga: '' Sheh Ahmet Pazari'', Pallati Ambasador 3, Kati 2, Hyrja 13, Tirane, AL 

(740) Ina Zoto 

Rruga: '' Sheh Ahmet Pazari'', Pallati Ambasador 3, Kati 2, Hyrja 13, Tirane 

(511) 41  shpërndarje e filmave artistike; prezantime kinemaje / prezantime teatrale dhe 

filmike; organizime dhe drejtim i koncerteve; shërbime argëtuese; prodhim filmi,përveç 

filmave reklamues; prezantimi i shfaqeve te ndryshme; prodhime teatrale; prezantimi i 

shfaqeve live; produksione teatrale; shërbime muzikore te ndryshme;  

(210)  AL/T/ 2020/586 

(220)  24/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD. 

No. 88 SHUANGGANG ROAD,YUHUAN CITY,ZHEJIANG 317600, China, CN 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 12  amortizatore; amortizatore te sistemit te mbeshtetjes se automjeteve; susta zbutese 

te goditjes per automjete; shasi autoveturash; Automjete elektrike; Friksion per automjete 

tokesore; pompa ajri (aksesore automjetesh); goma per rrotat e automjeteve; shasi 

automjetesh; xhunto per automjete tokesore.  

 

(210)  AL/T/ 2020/602 

(220)  28/07/2020 

(540)   

MECOLZINE 
 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  FAES FARMA, S.A. 

Máximo Aguirre 14 - 48940 LEIOA, (BIZKAIA), SPAIN, ES 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, Nr.2/1, Tirane 

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dhe substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnje; suplemente dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale fashimi; 

materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektant; preparate për shkatërrimin e 

paraziteve; fungicide, herbicide.  

 

(210)  AL/T/ 2020/606 

(220)  29/07/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MOTEURS 

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  Weichai Power Co., Ltd. 

 

197, Section A, Fu Shou East Street, 

Hight Technology Industrial 

Development Zone, 

Weifang City, 

Shandong Province, China 

, CN 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga "Petro Nini Luarasi", Ndërtesa 22, Hyrja 17, Ap.28, Tiranë 

(511) 7  dinamo; gjeneratorë elektriciteti; motorë, elektrike të ndryshëm nga ato për automjete 

tokësore; motorë për barka; motorë, të ndryshëm nga ata për automjete tokësore; gjeneratorë 

elektrike emergjence; motorë hidraulikë dhe motorë; makineri bujqësore; motorë me djegie 

të brendshme, të ndryshëm nga ato për automjete tokësorë; motorë diesel, të ndryshëm nga 

ato për automjete tokësorë.  

 

(210)  AL/T/ 2020/607 

(220)  29/07/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CAFE BISTRO 

(591)  ngjyrë mjalti; e bardhë 

(732)  Zamira Shahini 

Njesia Nr.3, Rruga Arkitekt Sinani, Pallat 5-katesh, Nr.5, Kati i pare, Tirane - Shqiperi, AL 

(740) Zamira Shahini 

Njesia Nr.3, Rruga Arkitekt Sinani, Pallat 5-katesh, Nr.5, Kati i pare, Tirane - Shqiperi 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Shërbime restoranti; kafene; 

Ushqime dhe pije për catering; Shërbime restoranti me vete-shërbim; Shërbime te kafeterisë; 

Shërbime të ushqimeve të lehta dhe të shpejta (Snack-bar);  sigurimi i ambjenteve të kampit;  

sherbimet e kantines;  rezervime hotelerie;  shërbime hotelerie;  shërbimet e motelit;  

rezervime të përkohshme të akomodimit.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/609 

(220)  30/07/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë; e verdhë floriri 

(732)  Izabela Agolli 

Njesia administrative Nr.9, Rruga Mine Peza, nr.78, Tirane, AL 

(740) NDRIÇIM SELBA 

Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8, Shk. 2, Kati 4, Ap. 8, Tirane 

(511) 36  Shërbimet e angjencisë të pasurive të patundshme; shërbime për manaxhim dhe 

planifikim në fushën e pronësisë së paluajtëshme (real estate) ; menaxhim i shitjeve të 

pasurive të paluajtshme ; sigurimi i informacioneve në fushën e pasurive të paluajtshme për 

klientët e mundshëm ; shërbime që merren me sigurimin e shitjeve të mundshme për 

industrinë e pasurive të paluajtshme të bëra nga agjentë ose ndërmjetës të angazhuar në 

sigurime  

 

(210)  AL/T/ 2020/621 

(220)  05/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. 

NO.215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA 

HSIEN, TAIWAN, R.O.C. (TW), TW 

(740) Fatos DEGA 

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

(511) 12  goma;kopertona gomash për automjete;kamardare të brendshme për goma 

automjetesh;valvula për goma automjetesh;fryrës gomash;pulla për riparim 

gomash;kamardare gomash;bandazh për riveshje gomash;mbulesa gomash rezervë;rrota 

automjetesh;rrota biçikletash;pesha balancimi për rrota automjetesh;frena automjetesh;frena 
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biçikletash;ndryshues shpejtësie për biçikleta;shalë biçikletash;ulëse biçikletash;zinxhirë 

bicikletash;mbajtëse shishe uji për biçikleta;shporta të përshtatura për biçikleta;pajisje 

kundërvjedhjes për automjete;çakmakë elektrikë cigaresh për automjete tokësore;mbulesa 

sediljesh makine me formë ose të përshtatura;mbulesa për timone 

automjetesh;automobilë;vetura elektrike;biçikleta;biçikleta 

elektrike;motoçikleta;motoçikleta elektrike;automjete gjithterrenëshe (fuoristradë);anije 

pasagjerësh;avionë;kamionë ngritës pirun;skuter uji;karroca golfi elektrike;motorë për 

automjete tokësore;karroca fëmijësh;rripa transmisioni automjetesh tokësore;kuti 

transmisioni për automjete tokësore;pasqyra shikimi nga pas për automobilë;ulëse sigurie për 

foshnjet dhe fëmijët në automjete;karroca;parafango automobilash, motoçikleta dhe 

biçikleta;karroca invalidësh me rrota;fshirëse xhamash për automjete;doreza timoni 

biçikletash;boshte transmisioni për automjete tokësore;karroca ushqimore.  

 

(210)  AL/T/ 2020/622 

(220)  05/08/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. 

NO.215, MEEI-KONG ROAD, HUANG-TS'O VILLAGE, TA-SUEN, CHANG-HWA 

HSIEN, TAIWAN, R.O.C. (TW), TW 

(740) Fatos DEGA 

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

(511) 12  goma; kopertona gomash për automjete; kamardare të brendshme për goma 

automjetesh; valvula për goma automjetesh; fryrës gomash; pulla për riparim gomash; 

kamardare gomash; bandazh për riveshje gomash; mbulesa gomash rezervë; rrota 

automjetesh; rrota biçikletash; pesha balancimi për rrota automjetesh; frena automjetesh; 

frena biçikletash; ndryshues shpejtësie për biçikleta; shalë biçikletash; ulëse biçikletash; 
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zinxhirë cikletash; mbajtëse shishe uji për biçikleta; shporta të përshtatura për biçikleta; 

pajisje kundërvjedhjes për automjete; çakmakë elektrikë cigaresh për automjete tokësore; 

mbulesa sediljesh makine me formë ose të përshtatura; mbulesa për timone automjetesh; 

automobilë; vetura elektrike; biçikleta; biçikleta elektrike; motoçikleta; motoçikleta 

elektrike; automjete gjithterrenëshe (fuoristradë); anije pasagjerësh; avionë; kamionë ngritës 

pirun; skuter uji; karroca golfi elektrike; motorë për automjete tokësore; karroca fëmijësh; 

rripa transmisioni automjetesh tokësore; kuti transmisioni për automjete tokësore; pasqyra 

shikimi nga pas për automobilë; ulëse sigurie për foshnjet dhe fëmijët në automjete; karroca; 

parafango automobilash, motoçikleta dhe biçikleta; karroca invalidësh me rrota; fshirëse 

xhamash për automjete; doreza timoni biçikletash; boshte transmisioni për automjete 

tokësore; karroca ushqimore.  

 

(210)  AL/T/ 2020/630 

(220)  07/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) industrie per l'arredamento 

(591)  e gjelber; e bardhe 

(732)  "S&G Innovation'' SHPK 

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Ndertesa 07, Co-Working, Kati 1,Tirane, AL 

(740) Anisa Rrumbullaku 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, kati 5/2, Tirane. 

(511) 36  Sigurimet; çështje finaciare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme.  
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(210)  AL/T/ 2020/634 

(220)  11/08/2020 

(540)   

NEITUM 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  LABORATOIRES NEITUM 

104 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris, FRANCE (FR), FR 

(740) Fatos  DEGA 

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

(511) 5  prodhime farmaceutike.  

10  aparate dhe intrumente mjekësore.  
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MARKA TË REGJISTRUARA   
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(210)  AL/T/ 2018/618 

(540)  Pazari 

(732)  Mulliri i Vjeter Sh.p.k 

Berxull Rruga Dytesore Tirane- Durres, 100 m prane Ures Limuthit, Godine dy kateshe, 

Tirane, AL 

(151)  24/08/2020 

(180)  21/06/2028 

(111)  20844 

(300)   

(510)  30  43, 

(526)   

(591)  -E bardhë; kafe 

(740) Aleksandra ARSENI 

Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,Ap70/4 Tirane., 100 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2018/964 

(540)  Sinteza Co Choose for Solution 

(732)  Sinteza Co 

Rr. Fortuzi, Nr.5, AL 

(151)  04/08/2020 

(180)  25/09/2028 

(111)  20817 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Co 

(591)  -Blu; E zezë 

(740) ERION DOKA 

RR.IBRAHIM RUGOVA 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2018/1044 

(540)  IATA EASY PAY 

(732)  International  Air Transport Association 

P.O. Box 113 800 Place Victoria Montreal, Quebec CANADA H4Z1M1, CA 

(151)  07/08/2020 

(180)  17/10/2028 
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(111)  20825 

(300)   

(510)  36, 

(526)  Fjalet ''EASY'' dhe ''PAY'' 

(591)  -blu; e gjelbër 

(740) Eni Kalo 

Rruga e Kavajës, Ndertesa 27/1, Kati 5-te P.O.Box 235, Tirane, Shqiperi 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/252 

(540)  IN ITALY RISTO & GUSTO 

(732)  Initaly Risto & Gusto 

Tregu Agroushqimor, Lagja Dyli Haxhire, Elbasan, AL 

(151)  04/08/2020 

(180)  18/03/2029 

(111)  20816 

(300)   

(510)  41, 

(526)  ITALY 

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

(740) Brunilda Isufi  

Lagja 28 nentori,Rr.Egnantia,Elbasan 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/635 

(540)  tvsh 

(732)  Radio Televizioni Shqiptar 

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

(151)  24/08/2020 

(180)  11/07/2029 

(111)  20848 

(300)   

(510)  9, 35, 38  41, 

(526)   

(591)  -e bardhë 

(740) Erisilva Spahiu 

Rruga ''Ismail Qemali'', NR.11, Tirane, Shqiperi 
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(210)  AL/T/ 2019/636 

(540)  rtsh 

(732)  Radio Televizioni Shqiptar 

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

(151)  24/08/2020 

(180)  11/07/2029 

(111)  20846 

(300)   

(510)  9, 35, 38  41, 

(526)  e bardhë; e kuqe 

(591)  - 

(740) Erisilva Spahiu 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/714 

(540)  NATURA SIBERICA 

(732)  "NATURA SIBERICA" Ltd. 

ul. Zyuzinskaya, dom 6, build. 2, apart. XV, room 26, 117418, Moscow,, RU 

(151)  18/08/2020 

(180)  05/08/2029 

(111)  20827 

(300)   

(510)  3, 5  35, 

(526)   

(591)  -E zeze; e bardhe. 

(740) Vjollca Shomo 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z. Çajupi, P.20/4, Ap 15, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/755 

(540)  PINTO COLOR 

(732)  DEKOLL 
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Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ Autostrada DR-TR Km 5, Stacioni Zoteknik Xhafzotaj , AL 

(151)  07/08/2020 

(180)  28/08/2029 

(111)  20823 

(300)   

(510)  19, 

(526)  COLOR; Tutti i Miei Colori 

(591)  -E KUQE; BARDHË; ZEZË 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pall. i Ri mbi ish kinema "17 Nentori", Shk.3, Ap.4 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/882 

(540)  Violetta 

(732)  "Violeta" d.o.o.  

 

Stjepana Radića 21, 88 340 Grude, Bosnia & Herzegovina, BA 

(151)  18/08/2020 

(180)  01/10/2029 

(111)  20837 

(300)   

(510)  3, 5, 16  21, 

(526)   

(591)  -Ngjyrë vjollcë; e verdhë; e gjelbërt; e bardhë 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/890 

(540)  OXICOL 

(732)  Acta Farma, S.L.U. 

c. Cercedilla, 11, nave 1, Pol. Ind. Ventorro del Cano 28925 ALCORCÓN (MADRID), 

Spain, ES 

(151)  07/08/2020 

(180)  02/10/2029 

(111)  20824 

(300)   

(510)  5, 
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(526)   

(591)  - 

(740) Ardit Loloçi 

Rr. "Asim Vokshi", Nr. 37, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/902 

(540)  Emante 

(732)  EMANTE SHPK 

Autostrada Tiranë-Durrës, Rruga Industriale, Nd.61, Muçaj, 1053, Vore, Tirane-Shqiperi., 

AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  08/10/2029 

(111)  20834 

(300)   

(510)  19, 35  37, 

(526)   

(591)  -blu; portokalli; ngjyre mustard 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/972 

(540)  Conad Spazio 

(732)  CONAD-CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA' 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD 

Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 40129, AL 

(151)  26/08/2020 

(180)  31/10/2029 

(111)  20852 

(300)   

(510)  1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43  

44, 

(526)   

(591)  - 

(740) Renata LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019 
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(210)  AL/T/ 2019/973 

(540)  Spazio Conad  

(732)  CONAD – CONSORZIO NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD 

 

Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 40129, IT 

(151)  26/08/2020 

(180)  31/10/2029 

(111)  20853 

(300)   

(510)  1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 42, 43  

44, 

(526)   

(591)  - 

(740) Renata Leka 

Rruga: Ibrahim Rugova 40/3, kodi postar 1019, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/974 

(540)  CRONI 

(732)  KRONI-JEANS SHPK 

Lagjja Vojo Kushi, Rruga Qemal Draçini, godine 1-kateshe, nr. pasurie 1/462, 1/154-N5, 

zona kadastrale 8593, Shkoder-Shqiperi., AL 

(151)  24/08/2020 

(180)  31/10/2029 

(111)  20843 

(300)   

(510)  25  35, 

(526)   

(591)  -e kuqe 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap.4 
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(210)  AL/T/ 2019/977 

(540)  Guçe store 

(732)  Elton Guçe 

Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga Siri Kodra, Godina Nr.191/1, Tirane-Shqiperi, AL 

(151)  24/08/2020 

(180)  31/10/2029 

(111)  20847 

(300)   

(510)  35, 

(526)  store 

(591)  -Gurekali; portokalli 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1010 

(540)  GENTI GROUP Sh.p.k 

(732)  GENTI GROUP SHPK 

Lagjja Kryengritja e Fierit, Zona Kadastrale 8531, Pasuria nr 8/262/ND-N1,Kati i I-re, Fier-

Shqiperi., AL 

(151)  24/08/2020 

(180)  14/11/2029 

(111)  20850 

(300)   

(510)  35  37, 

(526)  GROUP Sh.p.k 

(591)  -Blu; E bardhe 

(740) Vilson Duka  

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1027 

(540)  D DONATELLA ABSOLUTE 

(732)  DS GLOBAL INTERNATIONAL TRADE Shpk 

Rruga Nacionale, Metalurgji, Nr. i pasurisë 986, Elbasan, AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  21/11/2029 

(111)  20838 
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(300)   

(510)  34, 

(526)  ABSOLUTE 

(591)  -e kuqe; bezhë; gri; e artë 

(740) Fatos  DEGA 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1034 

(540)  Inn Box WOW! 

(732)  InnBox Media 

Rr. "Frosina Plaku'', Kompleksi Homeplan, Kati Perdhe, Njësia e shërbimit Nr.103/1, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  22/11/2029 

(111)  20835 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -turquoise, gri e errët 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, Ap.19,2 D2 familjare 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1041 

(540)  Villa Ulliri 

(732)  Villa Ulliri 

Radhime, Rruga e Radhimes, objekti nr.101, Orikum, Vlore, AL 

(151)  05/08/2020 

(180)  25/11/2029 

(111)  20819 

(300)   

(510)  29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 41, 43  44, 

(526)   

(591)  -ngjyre floriri; e bardhe 

(740) LULZIM GJIMARAJ 

Radhime, Rruga e Radhimes, objekti nr.101, Orikum, Vlore 
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(210)  AL/T/ 2019/1047 

(540)  CADBURY PICNIC 

(732)   

Cadbury UK Limited 

 

PO Box 12, Bournville Lane, Bournville, Birmingham B30 2LU, United Kingdom, UK 

(151)  24/08/2020 

(180)  27/11/2029 

(111)  20849 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar LOLOÇI 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1072 

(540)  BUZi STORE 

(732)  BUZI SPORT SHPK 

Lagjja nr.11, Rruga Mustafa Varosh, Pallati nr.128, Kati i pare, Objekti nr.1, Durres-Shqiperi, 

AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  11/12/2029 

(111)  20841 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Store 

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

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1077 
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(540)  TEREA 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(151)  18/08/2020 

(180)  16/12/2029 

(111)  20836 

(300)  34551  20/11/2019  AD 

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1084 

(540)  m rimmed 

(732)  Albijon Duraj 

Njësia Bashkiake nr.7, Konferenca e Pezës, P.136, Shk.3, Ap.34, 1023, Tiranë, AL 

(151)  31/08/2020 

(180)  18/12/2029 

(111)  20857 

(300)   

(510)  3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35  43, 

(526)  ® 

(591)  -E kuqe; e bardhë 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno" Pall.13, shk.1, Ap.19,2 D2 familjare 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1090 

(540)  Axl Mobileri  

(732)  S.C SYSTEM SHPK 

Njesia Bashkiake nr. 3, Rruga Marije Kraja nr. 12, ndertese 1-kateshe e ndodhur ne zonen 

kadastrale 8170, nr pasurie 1/71, Tirane - Shqiperi., AL 

(151)  31/08/2020 

(180)  18/12/2029 

(111)  20855 

(300)   
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(510)  20  35, 

(526)  Mobileri 

(591)  -e bardhe; gri; e verdhe; blu; jeshile; portokalli; lejla; vishnje 

(740) Vilson Duka  

Rruga Mahmut Allushi, Kompleeksi AKS, Hyrja E, Kati 2, Ap.4 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1097 

(540)  KLODI MARKET 

(732)  KLODI MARKET SHPK 

Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga e Qelqit, Godina me Nr. Pasurie 342/88, Zona Kadastrale 3866, 

Kati Përdhe, Tirane- Shqiperi., AL 

(151)  24/08/2020 

(180)  20/12/2029 

(111)  20851 

(300)   

(510)  35, 

(526)  MARKET 

(591)  -Blu; e kuqe; e bardhë 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1101 

(540)  SA 

(732)  SAMUELE shpk 

Durres Borake, me nr. pasurie 39/73, zk., vol. 03. faqe 104, AL 

(151)  31/08/2020 

(180)  23/12/2029 

(111)  20858 

(300)   

(510)  21, 

(526)   

(591)  -e bardhë; e kuqe 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr. Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema"17 Nentori", Shk.3, Ap.4 
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(210)  AL/T/ 2019/1102 

(540)  Novalac Premium Symbiotic 

(732)  NOVA BRANDS S.A. 

24, avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, LU 

(151)  18/08/2020 

(180)  23/12/2029 

(111)  20840 

(300)  2019/19666  16/07/2019  ZA 

(510)  5, 

(526)  premium 

(591)  - 

(740) Eno Dodbiba 

Rr. Naim Frasheri 60/3, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1113 

(540)  Blue Cow 

(732)  Fraser and  Neave, Limited 

438 Alexandra Road #20-00 Alexandra Point, 119958 Singapore, SG, SG 

(151)  31/08/2020 

(180)  26/12/2029 

(111)  20856 

(300)   

(510)  29, 

(526)   

(591)  -Pantone 2935 C; Pantone 872 C 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, Nr.2/1, Tirane 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1138 

(540)  ONE COMMUNICATIONS 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 
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Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  30/12/2029 

(111)  20831 

(300)   

(510)  38, 

(526)  COMMUNICATIONS 

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1140 

(540)  ONE MOBILE 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  30/12/2029 

(111)  20829 

(300)   

(510)  38, 

(526)  MOBILE 

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1141 

(540)  ONE APP 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  30/12/2029 

(111)  20832 

(300)   

(510)  38, 

(526)  APP 
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(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1143 

(540)  ONE INTERNET 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  30/12/2029 

(111)  20826 

(300)   

(510)  38, 

(526)  INTERNET 

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1150 

(540)  ONE ALBANIA 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  30/12/2029 

(111)  20830 

(300)   

(510)  38, 

(526)  ALBANIA 

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2019/1152 

(540)  ONE SHOP 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  30/12/2029 

(111)  20828 

(300)   

(510)  38, 

(526)  SHOP 

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1155 

(540)  ONE WIFI 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  18/08/2020 

(180)  30/12/2029 

(111)  20833 

(300)   

(510)  38, 

(526)  WIFI 

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/3 

(540)  Blue Boutique Hotel 

(732)  BLUE BOUTIQUE HOTEL 

Vlorë, Himare, Dhërmi, Zona Kadastrale nr.1739, nr. pasurie 77/30, Shqipëri, AL 

(151)  31/08/2020 

(180)  06/01/2030 

(111)  20854 
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(300)   

(510)  41  43, 

(526)  Boutique; Hotel 

(591)  -Blu; E kuqe; Portokalli; E verdhe 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno" Pall.13, shk.1, Ap.19,2 D2 familjare 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/82 

(540)  WOODPECKER 

(732)  COMMERCEE CORP SHPK 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11 

, Tirane – Shqiperi., AL 

(151)  24/08/2020 

(180)  29/01/2030 

(111)  20845 

(300)   

(510)  20  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/98 

(540)  Illyrian Treasures 

(732)  Bio commerce international 

Tirane, Rruga Reshit Çollaku, Pallati 24 - Hyrja 12, Zyra Nr. 12, Zona kadastrale 8380, Nr. i 

pasurisë 6/307-N22, AL 

(151)  05/08/2020 

(180)  05/02/2030 

(111)  20820 

(300)   

(510)  29, 30, 31, 32  33, 

(526)  EST.; 2020 

(591)  -Gold; 

(740) Ledio Laho 

Rr. Xhezmi Delli, P.8/1 - Sh.1 Ap. 5/b, Njesia Administrative, nr. 7, Tirane 
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(210)  AL/T/ 2020/135 

(540)  VASILI GOLD & SILVER 

(732)  Ervin Dashi 

''Lagjja Skender Libohova, pallat 5 katesh, kati 1, përballë Kinoteatrit Vaçe Zela, Lushnje'', 

AL 

(151)  04/08/2020 

(180)  19/02/2030 

(111)  20818 

(300)   

(510)  14, 

(526)  GOLD & SILVER 

(591)  -mustard; e zezë; e bardhë 

(740) Moreno Malevi 

Blloku ''1 Maji'', Rr. ''Njazi Demi'', Ap. 18, Sh.40, Tiranë 
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 REFUZIME NE BAZA ABSOLUTE 
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( 210 )  AL/T/ 2019/832 

(540)   

 

 
( 732 )  G M B General Trading LLC. 

P.O. Box: 97131-Deira, United Arab Emirates, AE 

( 591 )  -Gri; e zezë 

( 740 ) Irma Cami  

Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.2, Ap.25, Yzberisht,Tiranë 

( 511 )  
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              Rivendosje ne afat 
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(210)  AL/T/ 2019/424 

(220)  04/03/2020 

(540)   

VIVACOM 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BULGARIAN TELECOMMUNICATIONS COMPANY EAD 

115i,Tsarigradsko shoes Blvd., 1784-Sofia, Bulgaria, BG 

(740) Eni Kalo 

 Rr.Kavajës, ndertesa 27/1, Kati I 5-ste, P.O.Box 235, Tirane 

(511)  
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 Publikim  aplikimi                                                                                                                                                       
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( 21 )  AL/I/ 2020/6 

( 22 )  17/06/2020 

( 54 )   101909 Unazë Gishti; 101908 Unazë Martesore; 101916 Unazë me Vulë Personale 

( 30 )   

( 73 )  VIKTOR TAÇI / “Njesia Administrative nr. 5, Rruga "Abdyl Frasheri" , Pallati 3, 

Shkalla 1, Apartamenti 1, Tiranë”, AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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