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210. Numri i kërkesës.  

220. Data e depozitimit të markës.  
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511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 540. 

Riprodhimi i  markës.   
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510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve.  

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës.  

551. Markë kolektive.  

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 732. 

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

Albania / Shqipëria                    AL  

Algeria / Algjeria                    DZ  

Angola / Anguila                    AI  

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud             AG  

Argentina / Argjentina                  AR  

Aruba / Aruba                     AW  

Australia / Australia                   AU  

Austria / Austria                    AT  

Bahamas / Bahamas                   BS  

Bahrain / Bahrein                    BH  

Bangladesh / Bangladeshi                  BD  

Barbados / Barbados                   BB    

Belarus / Bjellorusia                   BY    

Belgium / Belgjika                    BE  

Belize / Belice                    BZ  

Benin / Benin                     BJ  

Bermuda / Bermuda                   BM  

Bhutan / Bhutan                    BT  

Bolivia / Bolivia                    BO  

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina             BA  

Botswana / Botsvana                   BW  

Bouvet Islands / Ishujt Buver                BV  

Brazil / Brazili                    BR  

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem              BN  

Bulgaria / Bullgaria                   BG  

Burkina Faso / Burkina Faso                 BF  

Burma / Burma                    MM  

Burundi / Burundi                    BI  

Cambodia / Kamboxhia                  KH  

Cameroon / Kameruni                  CM  

Canada / Kanada                    CA  

Cape Verde / Kepi i Gjelbër                 CV  

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                KY  

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore         CF  

Chad/ Cadi                      TD 

Chile / Kili                      CL  

China / Kina                     CN     

Colombia / Kolumbia                   CO  

Comoros / Komoros                   KM  

Congo / Kongo                    CG  

Cook Islands / Ishujt Kuk     

Costa Rica / Kosta Rika                  CR  

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte                CI  
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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  

Jordan / Jordania                    JO  

Kazakhstan / Kazakistani                  KZ  
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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  

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  
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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  

 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  
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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/ 2019/1055 

(540)  INIS GJONI 

(732)  INIS GJONI 

Rruga Komuna e Parisit, pallatet Alban, apartamenti 32, AL 

(151)  03/09/2020 

(180)  05/12/2029 

(111)  20861 

(300)   

(510)  9  35, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) KOSTINA PRIFTI 

Rruga Themistokli Gërmenji, Godina Pegaso, kati 7, zyra nr.30, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1066 

(540)  ETI TUTKU DARK 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ESKISEHIR, Turkey, TR 

(151)  03/09/2020 

(180)  11/12/2029 

(111)  20859 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  -E kuqe; e kuqe e errët; e bardhë; gri; e zezë 

(740) Krenar LOLOÇI 

Rr. Ibrahim Rugova, P.1/1, Kati II, Tiranë, Shqipëri (Albania) 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1108 

(540)  ETI puf 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ESKISEHIR, Turkey, TR 

(151)  03/09/2020 

(180)  24/12/2029 

(111)  20862 
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(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  -E kuqe; e bardhë; e zezë; kafe; kafe e errët. 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1110 

(540)  ETI Petito 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

Organize Sanayi Bolgesi 11 Cadde, ESKISEHIR, Turkey, TR 

(151)  03/09/2020 

(180)  24/12/2029 

(111)  20860 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  -E kuqe; e bardhë; e zezë; kafe e errët; kafe e çelët 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/72 

(540)  NOBLE CIGARS 

(732)  Jon Gjebrea  

Rruga '' Sulejman Delvina'', pallati Moskat, Shkalla 2, Ap.12. Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  15/09/2020 

(180)  27/01/2030 

(111)  20863 

(300)   

(510)  25, 34  35, 

(526)  Cigars 

(591)  -Gri e erret; E arte; E bardhe. 

(740) Jon Gjebrea 

Rruga '' Sulejman Delvina'', pallati Moskat, Shkalla 2, Ap.12. Tiranë, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2019/711 

(220)  02/08/2019 

(540)   

 

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) biotic 

(591)  e kuqe; e bardhe; e jeshile 

(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 

(740) Vilson Duka  

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

(511) 5  farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; 

preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime 

mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime 

farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime 

veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; 

preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike per qellime mjekesore; 

preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material per mbushje 

dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për qëllime mjekësore; 

preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime farmaceutike; kremra për 

qëllime veterinare; locion mjekësor per larjen e flokeve; paste, puder dhembesh mjekesore; 

shampo mjekësore; ushqim për bebe; shtesa dietike të destinuara për të plotësuar një dietë 

normale ose për të patur përfitime shëndetësore; materiale për fashim; materiale për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e parazitevë; 

fungicide, herbicide; preparate bimore per qellime mjekesore; leng bimor per qellime 

mjekesore; vajra kunder djegies nga dielli; pomada per qellime mjekesore.  
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(210)  AL/T/ 2019/747 

(220)  26/08/2019 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 ) PLUS 

(591)  gri; e kuqe; blu  e errët 

(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 

(740) Vilson Duka  

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

(511) 5  farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; 

preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime 

mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime 

farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime 

veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; 

preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike per qellime mjekesore; 

preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj per tualetin; material per mbushje 

dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për qëllime mjekësore; 

preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime farmaceutike; kremra për 

qëllime veterinare; locion mjekësor per larjen e flokeve; paste, puder dhembesh mjekesore; 

shampo mjekësore; ushqim për bebe; shtesa dietike të destinuara për të plotësuar një dietë 

normale ose për të patur përfitime shëndetësore; materiale për fashim; materiale për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar, dizinfektantë, preparate për shkatërrimin e parazitevë; 

fungicide, herbicide; preparate bimore per qellime mjekesore; leng bimor per qellime 

mjekesore; vajra kunder djegies nga dielli; pomada per qellime mjekesore.  
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(210)  AL/T/ 2019/1059 

(220)  10/12/2019 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zezë; e bardhë; gri e lehte 

(732)  AF Development Holding Limited 

Unit S317, Level 3, Emirates Financial Towers, Dubai Internacional Financial Center, P O 

Box 79947 Dubai, United Arab Emirates, AE 

(740) Ditika HOXHA  

Rr. "Emin DURAKU", Pall. 6/1, Tiranë 

(511) 34  Duhan;artikuj për duhanpirësit, shkrepse;letër thithëse për llullat e duhanit;atrikuj 

për t‘u përdorur me duhan;tavulla për duhanpirësit;tavulla jo prej metalesh të çmuar;duhan 

për t’u përtypur;cigare;cigare puro;cigare puro të shkurtra;zëvendësues duhani që përmbajnë 

cigare;letër cigareje;bishta cigareje;tuba cigaresh;filtra cigaresh, këllëfë cigaresh;mbajtëse 

cigaresh;cigare (pajisje xhepi për dredhje);llulla për cigare – jo prej metali të çmuar;kuti 

cigaresh – jo prej metali të çmuar;këllëfë për cigare puro;prerëse cigaresh puro;mbajtëse 

cigaresh puro;kuti cigaresh puro jo prej metali të çmuar;automatë për cigare dhe cigare puro 

për tryeza dhe tavlina pune;cigare elektronike;duhan i aromatizuar për cigare 

elektronike;nargjile elektronike;kuti cigaresh elektronike, këllëfë cigaresh elektronike;tuba 

elektronik për pirje duhani;çakmak elektrik ose jo-elektrik;filtra për çakmakë;cigare me 

filtra;gurë zjarri;gurë zjarri për nargjile;aromatizues të ndryshëm nga vajrat esencialë, për 

përdorim në cigaret elektronike;duhan aromatik;aromatizues për duhan & nargjile;mbajtëse 

gazi për çakmakë cigaresh puro;melasë bimore (zëvendësues duhani);barëra për pirjen e 

duhanit;nargjile (shisha);duhan për nargjile (shisha);nargjile me duhan aromatizues;llulla për 

nargjile (shisha);pjesë për nargjile dhe pikërisht fleta e nargjilesë, tubat, tasat, gypat e 

nargjilesë, majat e tubit të nargjilesë dhe pincetat e nargjilesë;njomëzuesit;duhani me 

gjethe;nikotinë likuide për përdorim në cigaret elektronike;gurë çakmaku;çakmakë për 

duhanpirës;fitilë çakmaku;rezervuarë për çakmakë;serbatorë karburanti për çakmakë;këllëf 

të gjatë llullash duhani;kuti kartoni për shkrepse dhe këllëfë për shkrepse  dhe mbajtëse për 

shkrepse jo prej metali të çmuar;duhan i mentoluar;duhan prej melase;pipëza për mbajtëse 

cigaresh;pipëza për nargjile;avullues oral për duhanpirës;pastrues llullash për llulla 

duhani;duhan për tymosje;cigare pa tym;avullues & llulla;gurë me avull për nargjile;filtra 

duhani;kanaçe duhani;kavanoza & kanaçe duhani;zëvendësues duhani;kanaçe duhani jo prej 
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metali të çmuar;llulla duhani;pastrues për llulla duhani;pudër duhani;kunja duhani;qese 

duhani;këllëfë duhani;enë dhe kavanoza duhani jo prej metali të çmuar;duhan 

rrotullues;duhan pa tym;duhan i papërpunuar ose i fabrikuar;duhan i grirë;avullues për 

tymosje.  

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1135 

(220)  28/01/2020 

(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) COFFEE, SPECIAL COFFEE & CHOCOLATE SHOP 

(591)   

(732)  Alehandro Distribuzione 

Tirane, Baldushk, Nr pasurie 2/17, AL 

(740) Stela Uruci 

RR.GJON BUZUK 94/1, NJESIA 8, TIRANE 

(511) 43  Shërbim kafeneje.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/149 

(220)  21/02/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 ) Smart 

(591)  blu e errët; blu e çelët 

(732)  ELYON GROUP Inc. 

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

(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 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 
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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 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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(210)  AL/T/ 2020/239 

(220)  27/03/2020 

(540)   

 

 (551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) .com 

(591)  e zezë; e kuqe; 

(732)  VESPER SHPK 

Njesia Administrative nr. 9, Rr. Panorama, kompleksi Erjoni, kati perdhe, perballe ZVRPP 

Tirane, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Elvis Gosnishti 

L.4; Rr.Liburnika; Ndertesa Nr.8; kati perdhe, Durres,Shqiperi 

(511) 36   investime ne kapital; analiza financiare; analiza financiare; informacion financiar; 

ofrim informacioni financiar nepermjet faqes se internetit; kerkime financiare; Vleresim 

financiar i zhvillimit te kostove qe lidhen me naften, gazin dhe industrite e minerave; 

sherbime financiare; vlersim fiscal; informacion per sigurime; vleresim numizmatik; 

kuotime te burses (exchange); sherbime te brokerimit te burses;  sherbime te brokerimit te 

burses dhe bondeve.  

(210)  AL/T/ 2020/282 

(220)  16/04/2020 

(540)   

Crispy Break 
 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG  

Stiftbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm, Germany, DE 

(740) Krenar Loloçi 
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Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Pasta dhe ëmbëlsira;biskota vafer;vafer të mbushur dhe të prerë në 

pjesë;biskota;kekë;çokollatë;produkte/mallra prej 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 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; bajame të 

sheqerosura (pralines);ëmbëlsira me sheqer, duke përfshirë të gjithë mallrat e sipërpërmendur 

që përdorin zëvendësues të sheqerit.  

 

(210)  AL/T/ 2020/284 

(220)  16/04/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë 

(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) 1  Ëmbëlsues artificial.  

5  Ushqime dietetike për qëllime mjekësore ose farmaceutike.  

29  Mish, salçiçe, peshk, shpendë dhe kafshë gjahu;ekstrakte mishi;fruta dhe zarzavate të 

përpunuara, të konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara;fruta dhe zarzavate të 

konservuara në kanaçe, pavarësisht nëse janë marinuar të ëmbla apo të thata;bimë 

bishtajore;arra dhe bajame të përpunuara;patate në feta të holla dhe të thata (potato 

flakes);artikuj ushqimor që konsumohen midis vakteve (snacks) që përfshihen në klasën 29, 
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në veçanti kokrra kikiriku, arra, bajame dhe kokrra shqerne të thata, të kripura, të pjekura 

dhe / ose të stazhionuara;patatina dhe patate në formë shkopinjsh;produkte patatesh të 

shtypura për qëllime të ngrënies; xhelatinë;reçel;komposto;vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit;vajra dhe yndyrna ushqimore;margarinë;substanca ushqimore të kripura për 

lyerjen e bukës ose ushqimeve të tjera;ingredientë (përbërës ushqimor) për pjekje të të gjithë 

llojeve, për aq sa përfshihen në klasën 29, në veçanti fruta të karamelizuara, qershi që 

vendosen mbi shtresën e sipërme të ushqimeve, rrush i kuq i thatë, rrush i bardhë i thatë, 

lëkurë portokalli dhe limoni, bajame dhe arra të përpunuara të të gjithë llojeve, arrë kokosi e 

grirë;produkte të gatshme për pjekje që përbëhen kryesisht prej farave të lulëkuqes, arrave, 

bajameve, arrës së kokosit të grirë dhe / ose frutave;xhelatinë e ngrënshme;fara lulëkuqeje të 

tokës;ushqime me shije/aroma të ndryshme, në veçanti lëkura dhe / ose pulpë dhe / ose 

agrume të frutave, duke përfshirë fruta me formë të thatë ose të dehidratuar, të para-

konservuara dhe të konservuara, të gatuara dhe të ngrira;ëmbëlsira që konsumohen pas një 

vakti (desserts) të bëra prej kosi, gjizë dhe / ose krem.  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme (sago), kafe artificiale;miell dhe 

preparate të bëra nga drithëra;drithëra;muesli (përzierje drithërash, frutash të thata dhe 

arrash);makarona të të gjithë llojeve;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;akullore;pluhur për 

puding;mjalt;shurup melase;substanca ushqimore të ëmbla për lyerjen e bukës ose 

ushqimeve të tjera, në veçanti krem çokollate dhe krem nugati (nougat) me arra;ëmbëlsira që 

konsumohen pas një vakti (desserts) që përfshihen në klasën 30, në veçanti ëmbëlsira që 

konsumohen pas një vakti (desserts) mus;ëmbëlsira që konsumohen pas një vakti (desserts) 

që përbëhen kryesisht prej pastash, pudingje;përzierje ingredientësh (përbërës ushqimor) për 

pjekje;ingredientë (përbërës ushqimor) për pjekje që përfshihen në klasën 30, në veçanti torta 

të ngrira, substanca ushqimore që vendosen në sipërfaqe/shtresën e sipërme të ushqimeve, 

kek i ngrirë, krem që vendoset në sipërfaqe të ushqimeve, substanca aromatizuese për pjekje 

dhe vajra për pjekje, sheqer pluhur, amareta (marcapan), pastë për amareta (marcapan), nugat 

(nougat) me arra, vafer për pjekje, vanilje dhe sheqer me vanilje, bishtaja të vaniljes, 

çokollatë e grirë, çokollatë e thërmuar, copëza të holla ushqimesh, kokrriza, zbukurime prej 

çokollate dhe sheqeri, melasë e shtypur dhe e thatë;agjentë/substanca për thartim, në veçanti 

pluhur për pjekje, sodë për pjekje, kripë e brive të drerit (deer horn salt), kripë 

potasiumi;ushqime me aroma/shije, në veçanti fruta agrume, duke përfshirë ato me formë të 

thatë ose të dehidratuar;kripë;mustard;uthull;salca (erëza);erëza pikante;ushqime që 

konsumohen midis vakteve (snacks) që përfshihen në klasën 30, në veçanti produkte/mallra 

të pjekur të përgatitur për konsum në degustim, dhe më në veçanti pasta sanduiçësh të 

kripur;misra të fryrë dhe të pjekur (puffed corn);corn flakes;grur i shtypur;biskota me shije 

patatesh të skuqura;produkte të orizit dhe misrave për qëllime degustimi në veçanti krekërs 

orizi; Senbei (lloj krekërs orizi japonez); ushqime me oriz që konsumohen midis vakteve 

(rice snacks); patatina të thata/kërce me oriz; ushqime prej misri të shtypur që konsumohen 

midis vakteve (snacks); ushqime me misër që konsumohen midis vakteve (snacks) dhe të 

fryra në formë pufke; produkte ushqimore me bazë misri që konsumohen midis vakteve (food 

snacks); kokrra misri që piqen; patatina prej misri.  

31  Fruta dhe zarzavate të freskëta; sallata të freskëta.  

32  Birrë;ujra mineral e të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje 

frutash;shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve jo-alkoolike.  

33  Pije alkoolike (përveç birrave).  
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(210)  AL/T/ 2020/373 

(220)  26/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Center 

(591)  E kaltër e lehtë; 

(732)  VIP Line 

Rruga '' Ibrahim Rugova'', kompleksi '' Green Park'', pallati 2, kati 2, Tirane, AL 

(740) Iris Shkupi 

Rruga '' Ibrahim Rugova'', kompleksi '' Green Park'', pallati 2, kati 2, Tirane 

(511) 44  Shërbimet e sallonit të bukurisë  

 

(210)  AL/T/ 2020/375 

(220)  26/05/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure/ 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Online Shopping Center 

(591)  HEX:164054 RGB 22, 64, 84 CMYK: 93, 67, 47, 36 

HEX:231F20 RGB 35, 31, 32 CMYK: 69, 67, 64, 74 
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(732)  AVATARS SHPK 

RR.PETI, NR 1, P 1,  HYRJA 1, AP.1, AL 

(740) ANISA PJETRI 

RR.PETI, NR 1, P1,  HYRJA 1, AP.9, TIRANË 

(511) 35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

 

(210)  AL/T/ 2020/378 

(220)  26/05/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e artë; e zezë 

(732)  Iva Mera 

Vila "Bujtina Mera", Petrele, Tirane, AL 

(740) Kujtim Qershori 

"Rruga e Kavajes, Godina nr.215, Hyrja 1, Ap.8, Tirane" 

(511) 41  Online media, prodhimin e programeve radio dhe televizive, prodhimin e show, 

prodhimin dhe publikimin e lajmeve online, publikimin e teksteve elektronike dhe gazetave 

online, prodhim programe televiziv argëtuese, titrim.  

 

(210)  AL/T/ 2020/410 

(220)  29/05/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) your online media, .al 

(591)  BLU; E BARDHE; E ZEZE; E VERDHE 

(732)  Dekript Media Group sh.p.k 

Rruga Prokop Mima, Pallati Casa Mokador, Kati II, Tirane, AL 

(740) NDRIÇIM SELBA 

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

(511) 9  ndërfaqe audio;mikser audio;marrës audio dhe video;aparate kamerash;kamera 

kinematografike;fotografike dixhitale;aparate zmadhimi [fotografi];filtra për përdorim në 

fotografi;drita për fotografi [fotografia];të dhëna magnetike mediatike;  

35  Shërbime të marrëdhënieve mediatike; prezantimi i mallrave në median e komunikimit, 

për qëllime të shitjes me pakicë; marrja me qira e kohës së reklamimit në median e 

komunikimit; shërbime të lajmeve me klip.  

38  agjenci lajmesh; marrja me qira e pajisjeve telekomunikuese; transmetim televiziv; 

transmetimi i skedarëve dixhital; transmetimi i podcast-ve.  

41  shërbime të reporterëve të lajmeve; botime elektronike; shërbime argëtuese; organizimi 

i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative; sigurimi i informacionit në fushën e 

argëtimit; sigurimi i informacionit në lidhje me aktivitetet rekreative; sigurimi i publikimeve 

në internet, jo i shkarkueshëm; sigurimi i videove në internet, jo i shkarkueshëm; botimi i 

teksteve, përveç teksteve publicitare; prodhimi i programeve radio dhe televizive; argëtim 

radio; marrja me qira e grupeve të radios dhe televizionit; argëtim televiziv.  

 

(210)  AL/T/ 2020/416 

(220)  01/06/2020 

(540)   

MySig by Fidentia Insurance Brokers 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Insurance Brokers 
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(591)   

(732)  Fidentia Sh.a Broker Sigurimesh 

ish-Noli Business Centre, Rr "Ismail Qemali" Nr.27, Kulla Fratari, Kati 1, Kutia Postare 

2408/1, AL 

(740) ANXHELA KOSTA 

Rr "Bajram Curri", Godina "Agimi", Hyrja nr.2, Apt. 25, Tiranë 

(511) 36  Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme  

 

(210)  AL/T/ 2020/452 

(220)  10/06/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 ) LEARN; ARCHITECTURE; BY; PLAYING, GAMES 

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  XHOANA KRISTO 

Rr."Ibrahim Rrugova'' pall 128, H 19, Ap 141, TIRANE, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1 

(511) 35  Menaxhimi i biznesit;funksionet e zyrës;reklamimi/publiciteti,shërbimet e 

agjencisë së reklamave/shërbimet e agjencive publicitare,reklamimi me porosi,marrja me 

qira e tabelave [bordet e reklamimit];përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike;përpilimin e indekseve të onformacionit për qëllime komerciale ose 

reklamuese;menaxhimit të kompjuterizuar të skedarëve;konsulencë në lidhje me strategjinë 

e komunikimit reklamues;dizenjimi i materialeve reklamuese;reklamim direkt;shpërndarjen 

e materialit reklamues;shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi;marketing;on-line në një 

rrjet kompjuterik;sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese  

38  Sherbime telekomunikacioni, komunikimet me anë të telefonave celularë;komunikimet 

nga terminalet e kompjuterit;komunikimet me telefon; komunikim permes rrjetit kompjuterik 

i ndihmuar për transmetimin e mesazheve dhe imazheve;shërbime pageimi [radio, telefon 
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ose mjete të tjera të komunikimit elektronik];transmetimi i të dhënave;shërbime 

telekonferenciale;  

41  Edukim, arsimim; akademi; provime arsimore; informacion arsimor; rregullimin dhe 

kryerjen e kolokiumeve; sherbime te perkthimit te gjuhes; organizimi i ekspozitave per 

qellime kulturore ose arsimore; organizimin dhe mbajtjen e seminareve; sherbimet 

mesimore, arsimore, sherbimet e mesimdhenies; shkrim i testeve; Shërbimet argëtuese, 

posacerisht sigurimi i nje forumi online per shperndarjen e permbajtjes, te dhenave, dhe 

informacionit per qellime te rrjetezimit social, te biznesit, apo te argetimit; sherbime 

argetimi, posacerisht sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave interaktive elektronike dhe në 

internet të përmbajtjes së përcaktuar nga përdoruesit, përmbajtjes së palëve të treta, 

fotografive, materialeve video, audio, vizuale dhe audiovizive në fushën e interesit të 

përgjithshëm; Shërbimet e Photosharing dhe Sharing Video; Shërbimet elektronike botuese 

për të tjerët; Revistat në internet, domethënë, weblogs (blogs) që përmbajnë përmbajtje të 

definuara nga përdoruesi; Sigurimi i bazave të të dhënave kompjuterike, elektronike dhe në 

internet në fushën e argëtimit; Shërbimet botuese, përkatësisht botimi i botimeve elektronike 

për të tjerët; dhenia me qira e kiosave të fotografisë dhe / ose videografisë për fotografim, 

ngarkimin, redaktimin dhe shkembimin e fotografive dhe videove; Shërbimet argëtuese, 

gjegjësisht, ofrimi lehtësive online për transmetimin e përmbajtjes se argetimit dhe videove 

live të ngjarjeve argëtuese; Organizimi i ekspozitave dhe konferencave direct në fushat e 

kulturës, argëtimit dhe rrjeteve sociale për qëllime jo-biznesi dhe jo-komerciale; Sigurimi i 

informacionit argëtues nga indekset e kërkueshme dhe bazat e të dhënave të informacionit, 

duke përfshirë tekstin, dokumentet elektronike, bazat e të dhënave, grafika, imazhet 

fotografike dhe informacioni audio vizual, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Argetim dhe shërbime arsimore, domethënë, duke siguruar filma te pa shkarkueshme, shfaqje 

televizive, lajme, vepra audiovizuale dhe multimediale, nëpërmjet internetit, si dhe 

informacion, komente dhe rekomandime në lidhje me filma, shfaqje televizive, lajme, vepra 

audiovizuale dhe multimediale.  

 

(210)  AL/T/ 2020/461 

(220)  11/06/2020 

(540)   

ASEPSO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Sweetyet Development Limited   

Unit 1704-1706 Harbour Centre  25 Harbour Road, Wanchai  Hong Kong, HK 

(740) Klinton Stefani 

Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane 
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(511) 3  Locione per lekuren;sapun per lekure;peceta te lagura te mbarsura me locion 

kozmetik;hidratues te lekures qe perdoren si kozmetike;locione hidratuese te trupit;kremra 

aromatike te trupit;locione te fytyres;locione kozmetike te fytyres;locion per floket;locione 

aromatike te trupit;kremra per trupin;kremra banje;kremra per  pastrim;detergjente per larje 

per perdorim shtepiak;preparate per larje;zbardhues per rrobat;detergjente likuike per 

rrobat;sapun kozmetik;sapun per larje;produkte kozmetike me perberes jo mjeksor dhe 

produkte tualeti;preparate zbardhues dhe substanca te tjera per perdorim per larje;substanca 

me efekt gerryes;preparate per lustrim;abrazivet;produkte per pastrim shtepiak, perfshire 

pastrues ne forme spay per grilat per pastrim te pergjithshem, peceta per pastrimin e 

siperfaqeve, antiseptik dezinfektues, dezinfektues per rrobat, pastrim 

shumperdorimesh;pastrues te fytyres;kremra per larje;kremra hidratues;kremra per kujdesin 

e lekures, perveç atyre per perdorim mjekesor;locione per kujdesin e lekures 

[kozmetike];kremra pa perberes mjekesor;kremra per duart.  

5  Preparate antiseptik per larje;preparate antiseptike per kujdesin e trupit;locione 

antibakteriale per duart;kremra antibakteriale per duart;xhel dizifektant per          lekuren dhe 

xhel antibakterial me baze alkool;pastrues antiseptik;lares anti-bakterial (me perberes 

mjeksor -) per fytyren;peceta te mbarsura me preparate antibakteriale;spraje 

antibakteriale;preparate antiseptike;sapune dhe detergjente me perberes medicinale dhe 

higjenizues;sapun antibakterial;dezinfektues per perdorim sanitar;dezinfektues per qellime 

higjienike;pecete antibakteriale per pastrim;preparate antibakteriale;dezinfektues dhe 

antiseptike;preparate farmaceutike anti-bakteriale;dezinfektues per perdorim 

veterinar;preparate bakteriale per perdorim mjekesor dhe veterinar;preparate 

veterinare;preparate mjekesore;preparate farmaceutike;likoplastat, materiale per 

fashim;dezinfektuesit;preparate per shkaterrimin e 

paraziteve;fungicideve;herbicideve;preparate sanitare per qellime mjekesore.  

9  Maska për frymëmarrje (jo për frymëmarrje artificiale); filtra për maska për frymëmarrje; 

maska prej pambuku që  mund te lahen ose të ripërdoren për qëllime të frymëmarrjes (jo për 

frymëmarrje artificiale); maska mbrojtëse; doreza mbrojtëse.  

10  Maska sanitare për përdorim mjekësor; likoplaste për qëllime mjekësore ose kirurgjike; 

maska për fytyrën për përdorim mjekësor; maska për fytyrën për përdorim kirurgjik; maska 

për fytyrën për qëllime sanitare; aparate dhe instrumente veterinare; aparate kirurgjikale dhe 

instrumente; aparate dhe instrumente dentare; aparate mjekësore dhe instrumente; maska për 

t’u përdorur nga personeli mjekësor; maska leckash të larë ose të ripërdorshme për qëllime 

mjekësore; doreza për qëllime mjekësore ose kirurgjikale.  

21  Distributore te pecetave per pastrim  

(210)  AL/T/ 2020/484 

(220)  18/06/2020 

(540)   



 Buletini i Pronësisë Industriale  28 

  

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Dent 

(591)  E artë 

(732)  Aurora Celami 

Durres, Lagjia nr.1, Rruga Epikadeve, AL 

(740) Pjerina Zorba 

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

(511) 44  Shërbime dentare; stomatologji; shërbime mjekësore; shërbime veterinare; 

shërbime të kujdesit për bukurinë e qenieve njerëzore dhe kafshëve; shërbimet e analizave 

mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë; 

shërbime të mjekësisë alternative; shërbime klinike mjekësore; shërbime të qendrës 

shëndetësore; kujdes shëndetësor; këshillim shëndetësor; kirurgji plastike.  

 

(210)  AL/T/ 2020/502 

(220)  23/06/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kaltër; e kaltër e hapur 
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(732)  KONCERN ZA PROIZVODNJU I PROMET KONDITORSKIH PROIZVODA 

BAMBI A.D. POŽAREVAC 

Djure Djakovica bb, 12000 Pozarevac, Serbia , RS 

(740) Renata LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 1019 

(511) 30  Kafe, çajra, kakao dhe zevendesuesit e tyre; çajra bimore; Buke dhe produkte te 

pjekura, byreke, buke në forme shiriti e holle, ushqime krokante,  meze te lehta, Drithera te 

perpunuara; majate; Brume, mbushje qe permbajne makarona, Makarona qëe permbajne 

veze, oriz; Tarte [te ëmbla ose pikante], embelsire mus; Akull, akullore, kos frutash dhe 

sorbeto; Embelsira te pjekura, ushqime te embla; Biskota, pasta, çokollate dhe embelsira; 

Kripera, ereza, aromatizues dhe kremrat, uthull, uthull balsamike; Sheqeri, embelsues 

natyral, krem i embel dhe mbushje, mjalti, embelsirat; Kremra (konfeksione), Kremra te bera 

nga çokollata; Miell perimesh; Miell,Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo 

mjekesore; Propolisi per qellime ushqimore;Propolis.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/515 

(220)  29/06/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) WHOLESALE 

(591)  e kuqe; blu 

(732)  Price Costco International, Inc. 

999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027, U.S.A., US 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, Nr.21/1, Tirane 

 

(511) 35  Shërbime me pakicë dhe shumicë dhe shërbime me pakicë dhe shumicë të shitjes 

në internet në fushat e mishit të freskët, fruta, perime dhe ushqime të para-përgatitura, kafe, 

çaj, ushqime të thata të paketuara, produkte të qumështit, mallra të pjekura, ëmbëlsira, pije 

alkoolike dhe jo-alkoolike, produkte duhani, veshje dhe këpucë, lodra, mallra sportive, enë 
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dhe pajisje kuzhine, çarçaf për shtëpinë, bimë dhe pemë artificiale, qelqurina, enë porcelani 

dhe argjile, produkte shtëpiake prej letre, preparate lavanderie, sapunë dhe produkte pastrimi, 

kozmetikë, produkte të kujdesit vetjak, preparate farmaceutike, vitamina, suplemente 

ushqimore, produkte dhe pajisje kopështarie, ushqime për kafshë shtëpiake dhe produkte të 

kujdesit për kafshë shtëpiake, mjete dore dhe elektrike, mjete motorike dhe karburante, 

mobilje shtëpiake dhe për ambiente të jashtme, mobilje dhe paisje zyre, kompjutera dhe 

periferikë kompjuterash, softuerë dhe pajisje kompjuterike, pajisje të vogëla dhe të mëdha, 

kompakt disqe dhe DVD, elektronike për konsum, bateri për të gjitha qellimet, valixhe, 

bizhuteri, ora, bileta argëtuese, dekorime dhe zbukurime për pushime; shpërndarje të 

materialeve reklamë nëpërmjet botimeve të shtypura, produkte afishimi, dhe komunikime 

elektronike on-line, ose në media të tjera; shpërndarje kampjonesh; shërbime importi dhe 

eksporti; shërbime këshillimi lidhur me shërbimet e importit dhe eksportit; shërbime 

porositjeje dhe shitjeje për preparate farmaceutike me recetë nëpërmjet komunikimeve 

elektronike online ose me media të tjera; shërbime fotokopjiimi.  

 

(210)  AL/T/ 2020/533 

(220)  02/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  EVA AGO 

Rr. Ali Visha, Nr.5, Tiranë, AL 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime bar - kafe; katering 

ushqimesh dhe pijesh; shërbime restoranti.   

 

(210)  AL/T/ 2020/557 

(220)  13/07/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e bardhë 

(732)  GENIUS LAB SHPK  

Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Kavajes, zona kadastrale nr.8220, nr.pasurie 6/343+1, 

6/343+1-N11, 6/343+1-N21, kodi postar 1023, Tirane – Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi. 

(511) 42   shërbime laboratorike shkencore, kryesisht sherbime te laboratoreve 

mikrobiologjike dhe kimike; kalibrime [njehesime]; testimi i materialit; analiza kimike; 

hulumtim bakteriologjik; hulumtime biologjike; testime klinike; hulumtim kozmetik; 

kërkime mjekësore; analiza e ujit; testimi i puseve të vajit; shërbime hartografie; kërkim 

shkencor; hulumtim teknologjik; konsulencë teknologjike; analiza për shfrytëzimin e fushës 

së naftës; hulumtime kimike; shërbime ne fushen e kimisë; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; auditimi i energjisë; shërbime eksplorimi në fushën e industrisë së naftës, gazit dhe 

minierave; vëzhgime gjeologjike; kërkimet gjeologjike; hulumtime gjeologjike; studim i 

tokës; informacione meteorologjike.  

44  Shërbime te klinikës mjekësore dhe shërbimet e analizave mjekësore për qëllime 

diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç janë ekzaminimet me 

rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut; shërbime të analizave mjekësore për qëllime 

diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët mjekësorë; shërbime spitalore; 

shërbime të mjekësisë alternative; kujdes shëndetësor; shërbime të qendrës shëndetësore; 

këshillim shëndetësor; shërbime të bankës së gjakut; shërbime stomatologjike; shërbime të 

fekondimit in vitro; implantimi i flokëve;  

vizitë në shtëpi per kujdesin infermieror; shërbime bankare të indeve njerëzore; shërbimet e 

klinikës mjekësore; Dhenija me qira e pajisjeve mjekësore; ekzaminim mjekësor; shërbimet 

e mamisë; infermieria, mjekësore; shërbime optike; shërbime ortodontike; këshilla për 

farmaci; operacion plastik; përgatitja e recetave nga farmacistët; shërbimet e një psikologu; 

shërbimet e telemjekësisë.  

 

(210)  AL/T/ 2020/574 

(220)  17/07/2020 
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(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; bojëqielli e hapur 

(732)  Eteria Sh.p.k 

Lagjja 14, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 1/212, Zona Kadastrale 

8516, Durres, AL 

(740) Iliaz Mehmeti 

Lagjja 14, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 1/212, Zona Kadastrale 

8516, Durres 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet: optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetë dhe për trajnime; aparatet dhe 

instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; 

aparatet për incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të 

dhënave magnetike; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë 

me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për 

përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët;   

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare.  

44  Shërbimet mjekësore; shërbime të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë.  

 

(210)  AL/T/ 2020/583 

(220)  22/07/2020 

(540)   

JONES GUARD 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   
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(732)  THE CAPITAL MAHARAJA ORGANISATION LIMITED and A.F. JONES 

EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) LIMITED  

No.146, Dawson Street Colombo2 Sri Lanka, LK ;No.146, Dawson Street Colombo2 Sri 

Lanka, LK 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; xhel pastrues për duar, produkte 

higjenike për qëllime mjekësore;  dezinfektantë, sapunë dezinfektues, dezinfektantë për 

qëllime higjenike, dezinfektantë për tualete kimike;  preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; allçi, materiale për veshje; material për mbushje dhëmbi, dyll dentar; 

dezinfektantë.   

10  Maska kirurgjikale për fytyrën, shishe me biberon për ushqyerje, shishe për bebe; aparate 

dhe instrumenta kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë artificialë, sy dhe 

dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale qepjeje; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të 

adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhi; aparate, pajisje dhe artikuj për ushqimin 

e foshnjave.  

24  Maska për fytyrën prej tekstili; tekstile dhe zëvendësues për tekstile; artikuj shtëpiak prej 

pëlhure; perde prej tekstili ose plastike.  

 

(210)  AL/T/ 2020/593 

(220)  27/07/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) KANTINA E PIJEVE  

(591)  Vishnje; ngjyre floriri (gold) 

(732)  Astrit Asllani 

Lagjia 14, Rruga Beqir Cela, Ndertese 3 Kateshe, Kati i Pare, Ndertesa nr. 26, Durres – 

Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi. 
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(511) 33   Verë; pije alkoolike, përveç birrës; esenca alkoolike; likere; aperitivë; pije 

alkoolike që përmbajnë fruta; raki; musht; kokteje; pije të distiluara; ekstrakte alkoolike; 

ekstrakte frutash, alkoolike; xhin; pije alkoolike të para-përziera, përveç birrës; rum; vodkë; 

uiski.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/594 

(220)  27/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Elementet me ngjyrat e flamurit italian. 

(591)  Blu e errët; e bardhë; jeshile; e kuqe. 

(732)  3-FFF SHPK  

Lagjja Partizani, Rruga Hysen Laçej, godine 2-kateshe, zona kadastrale 8592, nr. pasurie 

8/402, Shkoder-Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi. 

(511) 20   dyshekë; dyshekë kashte; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; jastekë ajri, jo 

për qëllime mjekësore;  jastëkë;   krevate;  shtretër druri;  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.  

 

(210)  AL/T/ 2020/601 

(220)  28/07/2020 

(540)   

RIPPER 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 )  

(591)   

(732)  Monster Energy Company 

1 Monster Way, Corona, California 92879, USA, US 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 32  Pije jo alkoolike, përfshirë pije të gazuara dhe pije energjike; shurupe, koncentrate, 

pluhura dhe preparate për të bërë pije, përfshirë pije të gazuara dhe pije energjike; birrë jo 

alkoolike.  

 

(210)  AL/T/ 2020/604 

(220)  29/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale  

(300)   

(526 )  

(591)  e zeze;  nuanca te se verdhes; nuaca te rozes, nuanca lejla, bojeqielli. 

(732)  KLEIDI PAPA 

Rruga ¨Kongresi i Lushnjes¨, 84, 3, 46 1023, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Pjerina Zorba 

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

(511) 16  Piktura, me kornize ose jo; Telajo për pikturë; Fotografi të printura; Portrete; 

Postera; Banera prej letre; Albume; Kalendare; Fletushka; Kartolina; Libra shënimesh.  

18  Çanta.  

25  Bluza të personalizuara.  

28  Konfeta; Lodra.  

35  Shërbime reklamimi.  

41  Drejtimi i guidave turistike; Organizim i festave për zbavitje; Shërbime fotografie; 

Prodhimi i emisioneve për radio dhe televizion; Shërbime argëtimi; Shërbimet e pikturës së 

artit mural.  
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(210)  AL/T/ 2020/608 

(220)  29/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Muzeu Kombëtar i Fotografise 

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  Muzeu Kombëtar i Fotografise ''Marubi'' 

Rruga: ''Kolë Idromeno'', Nr.32 Shkoder, AL 

(740) Luçjan Bedeni 

Rruga:''Gurazezëve'', Nr.58, Shkoder 

(511) 16  Letër dhe karton;materiale printimi, libërlidhje;fotografi;kancelari e materiale të 

tjera zyre, adezivë për kancelari;materiali vizatimi apo për artistë;materiale për edukim dhe 

mësimdhënie;materiale për paketim  

25  Veshje, këpucë, kapele  

35  Reklama, menaxhim i aktivitetit të instititucionit, funksione zyrtare  

38   Shërbime telekomunikacioni  

41  Edukim, trajnime, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore  

 

(210)  AL/T/ 2020/623 

(220)  05/08/2020 

(540)   

 



 Buletini i Pronësisë Industriale  37 

  

(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; 

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/ 2020/624 

(220)  05/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 )  

(591)   

(732)  Sagema shpk 

Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, Godina Romario, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rr. Naim Frasheri 60/3 Tirane 

(511) 3  Locione për flokët; përgatitjet dhe trajtimet e flokëve; preparate ndihmes per flokët; 

maska për flokët; xhel për flokët; llak flokësh;  Mus (shkume per floket); shampo  

 

(210)  AL/T/ 2020/626 

(220)  06/08/2020 

(540)   

QUALIFIER CORE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Goodyear Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, B37 7YN, 

United Kingdom, UK 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 12  Goma pneumatike.  

 

(210)  AL/T/ 2020/629 

(220)  07/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 ) Vreshti 

(591)  e kuqe; e bardhë; e zezë; gri 

(732)  Albert Gajo 

Rruga Leksovik - Tre Urat Km. 10, ish pika kufitare Sarandapor, objekt dy katesh me 

nr.783/10,  Leskovik, Korce - Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi. 

(511) 33    Verë;  pije alkoolike, përveç birrës;  esenca alkoolike;  likere;  aperitivë;  pije 

alkoolike që përmbajnë fruta;  raki;  musht;  kokteje;  pije të distiluara;  ekstrakte alkoolike;  

ekstrakte frutash, alkoolike;  xhin;  pije alkoolike të para-përziera, përveç birrës; rum; vodkë; 

uiski.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/654 

(220)  14/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ERI GRAZHDANI 

RRUGA '' BARDHOK BIBA '' TIRANE, AL 

(740) DORINA XHOGA 

RR. E KAVAJES, PALLATI 150, SHK1. AP1 

(511) 44   440216 piercing per trup,  440197 tatuazhe  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/673 

(220)  21/08/2020 
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(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Pastrim Kimik & Lavanderi LAUNDRY & DRY CLEANING 

(591)  bardhë; bojëqielli; mustardë 

(732)  Enkleona Kondi 

Rruga Andon Naci, Lagjia Nr.6, Durrës, AL 

(740) Moreno Malevi 

Blloku "1 Maji", Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë 

(511) 37  Shërbime të pastrimit kimik;  pastrimi i veshjeve; riparim veshjesh; dezinfektim; 

kujdes, pastrim dhe riparim tekstileve te leshta;  kujdesi, pastrimi dhe riparimit të lëkurës; 

marrja me qira e makinave larëse lavanderi;  marrja me qira e makinave të pastrimit; rinovim 

i veshjeve;larja, hekurosja, zbutja dhe riparimi i mallrave të tekstilit për ripërdorim  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/693 

(220)  02/09/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 ) Pasticeri 
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(591)  bojqiell, rozë; kafe; e bardhë; gri 

(732)  Renato Zenelaj PF 

Rruga Nacionale Vlore-Sarandë, Lagjia Spile, Objekt nr.694, Kati 1, HIMARE, AL 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, Shkalla 1, Zyra nr.9 

(511) 35  Sherbime shitjeje qe lidhen me prodhimet e brumit.  
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REFUZIME ME BAZA APSOLUTE 
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( 210 )  AL/T/ 2020/47 

(540)   

 

 
( 732 )  ELLEDII shpk 

Lagjia '' Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr pasurie 1/210, zona kadastrale 85/91, 

Shkoder, AL 

( 591 )  -Blu; e florinjtë; e kuqe; jeshile; e bardhe 

( 740 ) Defrim Hyseni 

Lagjia ''Salo Halili", Rruga '' Myzafer Pipa'', nr pasurie 1/210, zona kadastrale 85/91, Shkoder 

( 511 )  

 


