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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/ 2019/330 

(220)  29/03/2019 

(540)   

BONITA 
 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  FRUIT SHIPPERS LIMITED 

Charlotte Street, Charlotte House, 3erd Floor, Nassau Bahamas, BS 

(740) Eni Kalo 

Rruga e Kavajës, Godina 27/1, Kati 5, Tiranë-Kutia Postare 235 

(511) 30  Kafe, kakao dhe kafe artificiale, çokollatë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1033 

(220)  21/11/2019 

(540)   

TELEGRAM 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Telegram FZ-LLC 

Business Central Towers, Tower A, Office 2301-2303 Dubai United Arab Emirates, AE 

(740) Eni Kalo 

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

(511) 9  Aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e tingullit ose imazheve; 

bartës të të dhënave magnetike, disqe regjistrimi; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterë; softuer për mesazhe elektronike; softuer për shperndarjen e dosjeve; softuer 

komunikimi për shkëmbimin elektronik të të dhënave, audio, video, imazhe dhe grafikë 

përmes kompjuterit, celularit, wireless dhe rrjeteve të telekomunikacionit; softuer 

kompjuterik për përpunimin e imazheve, grafikëve, audiove, videove dhe teksteve; programe 

kompjuterike për komunikime elektronike; softuere kompjuterike për kriptim; aparate 

kriptimi; harduere dhe softuere kompjuteri në fushën e transmetimit të tekstit, figurës dhe 

tingullit, transmetimit të tekstit, imazheve dhe tingullit dhe përmes një pajisje elektronike 

portative; softuer i shkarkueshëm për aksesim dhe menaxhim të aplikacioneve kompjuterike 
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përmes një rrjeti kompjuterik global; softuer kompjuterik për kërkimin, gjetjen, përpilimin, 

indeksimin, lidhjen, lundrimin, marrjen, shkarkimin, perfitimin, kodimin, deshifrimin, 

luajtjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, të dhënave, imazheve, grafikëve, audiove dhe 

videove në një rrjet global kompjuterik; Softuer i shfletuesit të Internetit; softuer i shfletuesit 

të uebit për pajisje elektronike qe mbahen me vete; aplikacione të shkarkueshme nga celulari 

për mesazhe dhe komunikim të sigurt me palët e treta, mundësimin e transmetimit të 

imazheve, përmbajtjes audio-vizive dhe video dhe shumë-mediave të tjera; softuer shfletuesi 

i shkarkueshem nga interneti; softuere kompjuterike për të përmirësuar aksesin në internetin 

e celularit përmes kompjuterave, kompjuterave të lëvizshëm dhe pajisjeve të komunikimit 

celular; softuer per kompjuter dhe pajisje celulare që përdoren për të përmirësuar aksesin në 

internet përmes celularit dhe aplikacioneve te uebit përmes kompjuterave, kompjuterave të 

lëvizshëm dhe pajisjeve të komunikimit celular; softuer i pajisjeve kompjuterike dhe celulare 

për të rritur aftësitë e ngarkimit dhe shkarkimit në kompjuterë, kompjuterë të lëvizshëm dhe 

pajisje të komunikimit celular; softuer i shkarkueshëm për mesazhe, shkëmbim dosjesh, 

komunikimesh, shkëmbim elektronik të të dhënave, audio, video imazhe dhe grafika përmes 

kompjuterit, celularit, wireless-it, rrjeteve të telekomunikacionit dhe softuereve 

kompjuterike të shkarkueshme për përpunimin e imazheve, grafikave, audiove, videove dhe 

teksteve.   

38  Telekomunikacion;shërbime telekomunikacioni, përkatësisht, shërbime të transmetimit 

dhe pritjes së të dhënave përmes rrjeteve të telekomunikacionit;shkëmbimi elektronik i zërit, 

të dhënave, audiove, videove, teksteve dhe grafikave të aksesueshme përmes kompjuterit dhe 

rrjeteve telekomunikimit;shërbime të mesazheve elektronike;shërbime të komunikimit të 

telefonisë celulare;shërbime të komunikimeve elektronike;transmetimi elektronik i të 

dhënave;sigurimi i aksesit në të dhëna ose dokumente të ruajtura në mënyrë elektronike në 

dosjet qendrore për konsultë në distancë;transmetim i sigurt i të dhënave, tingullit ose 

imazheve;transmetim dhe shpërndarje e të dhënave, tingullit dhe imazheve përmes 

telekomunikacionit;ofrimi i një mjedisi virtual informatik i aksesueshem përmes 

internetit;transmetimi elektronik i tekstit, të dhënave, imazheve, grafikave, audiove dhe 

videove nga pajisjet elektronike të komunikimit elektronik, të gjitha përmes një rrjeti 

kompjuterik global;ofrimi i aksesit të përdoruesit në një rrjet global kompjuterash;shërbime 

të komunikimit për transmetimin, caching, aksesin, marrjen, shkarkimin, transmetimin në 

kohë reale, transmetimin, ndarjen, shfaqjen, formatimin, pasqyrimin dhe transferimin e 

tekstit, imazheve, audio, video dhe të dhëna përmes rrjeteve të telekomunikacionit, rrjeteve 

të komunikimit wireless dhe internet;ofrimi i bisedave online, forumeve në internet dhe 

komuniteteve online për transmetimin e fotove, videove, tekstit, të dhënave, imazheve dhe 

punëve të tjera elektronike;ofrimi i një forumi on-line për transmetimin e mesazheve midis 

përdoruesve në fushën e interesit të përgjithshëm;ofrimi i aksesit të shumë përdoruesve në 

një rrjet global informacioni kompjuterik;ofrimi i bisedave online dhe bordeve elektronike të 

buletinit për transmetimin e mesazheve ndërmjet përdoruesve në fushën e interesit të 

përgjithshëm;ofrimi i i aksesit në direktoritë në internet, databazat, faqet e internetit të 

ngjarjeve aktuale dhe blogjet, dhe materialet referuese online;ofrimi i aksesit në pajisje 

ndihmëse ose pajisje elektronike në natyrën e ofrimit të shërbimeve e komunikimeve 

elektronike për transferimin e imazheve, mesazheve, veprave audio, vizuale, audiovizuale 

dhe puneve multimediatike mes telefonave celularë, telefonat inteligjentë, pajisjet 

elektronike portative, pajisjet dixhitale portative, tableta ose kompjuterë;transmetimi i 
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materialit audio, vizual dhe audiovizual përmes Internetit ose rrjetit tjetër kompjuterik ose te 

komunikimit;transmetimi i podcast-eve;transmetimi i faqeve të internetit;transmetimi 

elektronik i të dhënave dhe dokumenteve përmes kompjuterit, shpërndarja e të dhënave dhe 

mesazheve me transmetim elektronik;  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimi dhe dizajni që lidhen me to;dizajnim 

dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit kompjuterik;shërbime të mbështetjes teknike, 

domethënë, zgjidhje të problemeve të softuereve kompjuterike;konsulencë në fushën e 

softuereve kompjuterike, dhe dizajnimin e softuereve kompjuterike;shërbime të enkriptimit 

të të dhënave;enkriptim dhe verifikim i informacionit dhe të dhënave;ofrimi i përdorimit të 

përkohshëm të aplikacioneve të softuerëve që nuk mund të shkarkohen për rrjetet sociale, 

krijimin e një komuniteti virtual dhe transmetimin e imazheve audio, video, fotografike, 

tekstit, grafikave dhe të dhënave;ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban 

programin e ndërfaqes softuer të programimit (API) duke përfshirë këtë softuer për 

transmetimin, ruajtjen dhe shkëmbimin e videove, fotove, të dhënave dhe 

informacionit;ofrimi i aksesit në sistemet operative të hostuara dhe aplikacionet 

kompjuterike përmes internetit;hostim i një rrjeti online në internet që u mundëson 

përdoruesve të hyjnë dhe të ndajnë përmbajtje, tekst, të dhëna, imazhe, grafika, audio dhe 

video;shërbime kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për kërkimin, 

gjetjen, përpilimin, indeksimin, lidhjen, lundrimin, organizimin dhe marrjen e përmbajtjes, 

tekstit, të dhënave, imazheve, grafikave, audiove, videove, burimeve dhe faqeve te internetit 

në një rrjet global kompjuterik, dhe për blerjen e produkteve përmes një rrjeti kompjuterik 

global;ofrimi i përdorimit të përkohshëm të programeve që nuk mund të shkarkohen për 

kërkimin, gjetjen, përpilimin, indeksimin, lidhjen, lundrimin, organizimin dhe marrjen e 

përmbajtjes, tekstit, të dhënave, imazheve, grafikave, audiove, videove, burimeve dhe faqeve 

të internetit në një rrjet global kompjuterik;shërbime kompjuterike, domethënë, mundësimi i 

aksesit në shërbimet e rrjeteve sociale;hostimi i përmbajtjes së palëve të treta, fotografi, 

video, tekstet, të dhënat, imazhet, faqet në internet dhe vepra të tjera elektronike;ofrimi i 

motorëve të kërkimit;hostimi i një faqe në internet që u jep përdoruesve të kompjuterave 

mundësinë për të transmetuar, caching, marrë, shkarkuar, transmetuar në kohë reale, 

transmetuar, shfaqur, format, transferuar dhe shkëmbyer fotografi, video, tekst, të dhëna, 

imazhe dhe vepra të tjera elektronike;ofrimi i platformave të kërkimit për t'i lejuar përdoruesit 

të kërkojnë dhe marrin foto, video, tekst, të dhëna, imazhe dhe vepra elektronike;shërbime 

interaktive hosting që lejojnë përdoruesit të publikojnë dhe shkëmbejnë fotografitë e tyre, 

video, tekst, të dhëna, imazhe në internet;krijimin e një komuniteti në internet që përdoruesit 

të marrin pjesë në diskutime, të marrin feedback, të formojnë bashkësi virtuale dhe të 

përfshihen në rrjete sociale;mirëmbajtja dhe përditësimi i softuereve që kanë lidhje me 

kompjuterin dhe Internetin dhe siguri fjalëkalimi dhe parandalim i rreziqeve të kompjuterit, 

internetit dhe fjalëkalimit;dizajnim dhe zhvillim i programeve kompjuterike;instalim dhe 

mirëmbajtje e programeve kompjuterike;ofrimi i një uebsajti që përmban informacion teknik 

në lidhje me softuerin dhe harduerin kompjuterik;shërbime këshillimi  në lidhje me softuere, 

aplikacione dhe rrjetin;konsulencë kompjuterike;ofrimi i mbështetjes teknike për zgjidhjen e 

problemeve për pajisjet kompjuterike;programim kompjuterik;transferim i të dhënave nga 

një format kompjuteri në tjetrin;hostim i përmbajtjes dixhitale në rrjetet globale 

kompjuterike, rrjetet pa tel dhe rrjetet e komunikimeve elektronike;mbajtja e një rrjeti në 

internet që u mundëson përdoruesve të aksesojnë dhe shkëmbejnë përmbajtje, tekst, vepra 
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vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, skedarë, dokumente dhe 

vepra elektronike;ofrimi i platformave të kërkimit për të lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe 

marrin, përmbajtje, tekst, vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare, të 

dhëna, skedarë, dokumente dhe vepra elektronike;ofrimi i përdorimit të përkohshëm të 

programeve kompjuterike që nuk mund të shkarkohen dhe faciliteteve online për t'u 

mundësuar përdoruesve të hyjnë dhe të shkarkojnë programet kompjuterike;ofrimi i 

përdorimit të përkohshëm të programeve kompjuterike në internet që nuk mund të 

shkarkohen që gjenerojnë rekomandime të personalizuara të aplikacioneve softuere bazuar 

në preferencat e përdoruesve;ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave në një 

rrjet global kompjuterash.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1056 

(220)  05/12/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) hotel  

(591)  kafe e hapur; gri ne argjend 

(732)  Dritan Rama 

Rruga Ali Shefqeti, Pallati nr.3, Sh.1, Ap.4, AL 

(740) Albana Laknori 

Rr. Myrteza Deliu, Pall.Ndregjoni, 1040, Apt.36, Linze 

(511) 43  Sherbime hotelerie  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/125 

(220)  17/02/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Espresso Italiano dal 1979 

(591)  Bordo; e verdhë 

(732)  Super Brands Distribution 

Njesia Bashkiake Nr 2, Rruga "Aleksander Moisiu", Zona Kadastrale 8120, Godina Nr 5, 

Kati i 1, Tirane, AL 

(740) Olsi Pojana 

Rr. Myslym Shyri, Tirane. 

(511) 30  Kafe;Embelsues natyral;Ereza;Embelsues bajameje;Paste bajame;ereza 

gatimi;Salce molle;Aromatizues per pergatitjen e ushqimit;Kafe artificiale;Pluhur 

pjekje;Sode Buke;miell baoz;brume miks;uthull birre;Oriz me perime dhe biftek;agjent 

lidhes per akullore;biskota;simite;buke;buke e thate e bluar;miell;miell i 

perpunuar;bullgur;panine;burrito;brume torte;torte e ngrire;pluhur torte;torta;karamele per 

zbukurimin e tortave;kaperi;karamele;kripe selino;drithera te pergatitura;drithera per 

ushqim;hamburger me djathe;çamçakëz;kafe cikore;patatina;cokollate;cokollate me 

qumesht;cokollate dekoruese per torta;krem cokollate;cokollate me arra;pije me baze;arra te 

veshura me cokollate;miks salcash;kanelle;karafil;kakao;pije me baze kakao;makarons me 

arre kokosi;kapsula kafe;aromatizues kafeje;pije me baze kafeje;piper;sheqer i 

konfeksionuar;embelsira per dekorimin e pemes se krishtlindjeve;kripe;kornfleksa;miell 

misri;miser i pjekur;kuskus;salce boronice e kuqe;krem tartari shume perdorimesh;krem 

karamel;kroasant;copeza buke te thekura;elb i grimcuar;tershere e bluar;sheqer i 

kristalizuar;kerri erez;krem karamel;mous embelsire;brume;salce per sallate;krem 

karamel;caj;pije me baze caji.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/240 

(220)  24/03/2020 

(540)   

Quickboard 
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(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Apple Inc. 

One Apple Park Way, Cupertino CA 95014 (US), US 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 9  Pajisje elektronike digjitale portative të transportueshme dhe softuer kompjuterik 

për përdorim në pajisje te tilla.  
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(210)  AL/T/ 2020/251 

(220)  02/04/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e bardhë; e kuqe; e verdhë; portokalli 

(732)  Kraft Foods Sverige Intellectual Property AB 

Smedbyvaegen 8, 19486 Upplands-Vaesby, Sweden, SE 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe kafshë gjahu;ekstrakte mishi;fruta dhe zarzavate të 

konservuara, të thata dhe të gatuara;xhelatinë, reçel, marmelatë, fruta të ziera;vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi, kos;vajra dhe yndyrna ushqimore;lëng domatesh;patatina dhe 

produkte ushqimore që konsumohen midis vakteve (snacks) me bazë patate, zarzavate ose 

frutash;arra të pjekura, të thata, të kripura, pikante dhe të aromatizuara.  

30  Kafe, zëvendësues të kafes, çaj dhe kakao, duke përfshirë pije të bëra prej tyre;sheqer 

dhe ëmbëlsues (natyror);miell dhe preparate ushqyese të bëra nga drithërat, drithëra për 

mëngjes, makarona dhe produkte brumi të tjera, pica, byrek/pasta ruse (lloj byreku), torta, 

bukë;pasta dhe ëmbëlsira, duke përfshirë çokollata dhe ëmbëlsira me sheqer;akullore, 

akullore me kos, kos i ngrirë dhe akull;kripë, mustardë, ketchup, uthull, salca (erëza), 

erëza;produkte ushqimore që konsumohen midis vakteve (snacks) në formën e kokoshkave 

dhe patatinave prej misri, si dhe produkte  ushqimore që konsumohen midis vakteve (snacks) 

me bazë misri, orizi, elbi, thekre; salcë domatesh; produkte ushqimore që konsumohen midis 

vakteve (snacks) me bazë brumi.   
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(210)  AL/T/ 2020/291 

(220)  16/04/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GRILL  

(591)  e zezë; e bardhë; portokalli, e verdhë 

(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) 3  Preparate pastruese për barbekju.  

4  Karburante (lëndë djegëse), në veçanti qymyr druri, briketa (ashla të presuara) të qymyrit 

të drurit, dru, qymyr dhe ndezës për qymyrin e drurit në formë të ngurtë dhe të lëngshme.  

6  Fletë prej metali për mbështjellje dhe paketim, fleta mbështjellëse për barbekju, fleta 

mbështjellëse prej alumini, pjata prej alumini për barbekju  

8  Thika, lugë dhe pirunj plastik.  

11  Skarë, barbekju të lëvizsshme.  

16  Peceta prej letre, mbulesa tavoline prej letre.  

21  Pjata prej letre, filxhanë prej letre, filxhanë plastik, gota pijesh, gota birre, gota vere, pjata 

plastike, pipa për pirjen e lëngjeve.  

25  Veshje, veshje për këmbë, veshje për kokë.  

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;prodhime deti të tjera (jo të gjalla) 
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dhe produkte/mallra të tyre, në veçanti prodhime deti; 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 ;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 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 produkte të salçiçeve, në veçanti mish 

salçiçeje; salçiçe të kriposura dhe të thata; salçiçe të papjekura; salçiçe të konservuara; salçiçe 

në brumë të rrahur dhe shumë të skuqura; salçiçe vegjetariane; shtresa e jashtme e salçiçeve, 

natyrore ose artificiale; lëkurë e salçiçeve [sintetike] lëkurë artificiale e salçiçeve; zorrë për 

përgatitjen e salçiçeve; zorrë për përgatitjen e shtresës së jashtme të salçiçeve; molusqe të 

buta dhe molusqe (jo të gjalla) dhe produkte/mallra të tyre, 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; fruta dhe zarzavate, duke përfshirë 

ato të marinuara me shije të ëmbël dhe/ose të thartë; pulpë frutash dhe zarzavatesh;produkte 

të patates të të gjithë llojeve (që përfshihen në klasën 29), duke përfshirë të gjithë mallrat e 

sipërpërmendur që janë të konservuar, të konservuar në kanaçe, të gatuara, të thata dhe/ose 

të ngrira; sallata me një bazë mishi, peshku, shpendi, kafshe gjahu, salçiçe, prodhimi deti, 

zarzavate dhe/ose fruta.  

30  Sanduiçe, simite dhe bageta; erëza; preparate për erëza; substanca aromatizuese të 

erëzave; esenca për erëza; ekstrakte për erëza; barishte; vajra pikant; kripë pikante; salca 

pikante; erëza pikante; substanca aromatizuese të barishteve dhe preparate për barishte; salca 

për sallatë; kripë, kripë për gatim dhe piper; ketchup; majonezë; remoulade (lloj salce 

franceze me bazë majoneze ose aioli); salca (kondimentë); uthull; mustardë.  

31  Fruta dhe zarzavate të freskëta, duke përfshirë ato me formë të prerë në copa të vogla dhe 

me formë sallatash.  

32  Birrë (alkoolike ose jo-alkoolike).  

35  Shërbime të shitjes me pakicë për ushqime dhe ushqime lluksi (luxury foods), alkool dhe 

duhan, artikuj për zyrë, artikuj artizanal, zbukurime, instrumente shkrimi dhe artikuj për 

shkollë, mallra për shtëpi dhe kuzhinë, konkretisht preparate pastrimi për barbekju, qymyr 

druri dhe briketa (ashla të presuara) të qymyrit të drurit, dru, qymyr dhe ndezës për qymyrin 

e drurit në formë të ngurtë dhe të lëngshme, fleta prej metali për paketim, fleta mbështjellëse 

për barbekju, fleta mbështjellëse prej alumini, tabaka prej alumini për barbekju, barbekju të 

lëvizsshme, mbulesa tavoline prej letre, peceta tavoline prej letre, pjata plastike, filxhanë prej 

letre, filxhanë plastik, gota pijesh, gota birre, kupa (gota të mëdha) vere, pjata plastike, pipa 

për pirjen e lëngjeve;shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me enë për shtëpi dhe kuzhinë, 

aparate dhe enë për shtëpi dhe kuzhinë, pjata tavoline dhe thika, lugë e pirunj, veshje, veshje 

për këmbë, veshje për kokë, mallra prej tekstili, artikuj kancelarie, mallra prej lëkure, 

konkretisht çanta prej lëkure, valixhe prej lëkure, çanta dore prej lëkure, çanta shpine prej 

lëkure, valixhe të vogla prej lëkure, çanta tualeti, jo të përshtatura, prej lëkure, kasa prej 

lëkure, kuleta prej lëkure, kuti prej lëkure, portofolë xhepi prej lëkure, portofolë prej lëkure, 

mbajtës për karta krediti prej lëkure, sete udhëtimi prej lëkure, këllëfe çelësash prej lëkure, 
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set valixhesh prej lëkure, rripa në formë shiriti (qingla) prej lëkure, rripa në formë të dredhur 

prej lëkure, mbërthecka për zbukurim prej lëkure, litarë prej lëkure, kordonë prej lëkure, 

takëme kuajsh prej lëkure, rripa për pajsije të ushtarëve, zbukurime prej lëkure për mobilje, 

çanta [çanta në formë zarfi, çanta të vogla xhepi] prej lëkure, për paketim;shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me mallra udhëtimi, mallra sportiv dhe lodra;shërbime 

reklamimi;shërbime të ofrimit të informacionit në Internet, konkretisht shërbime të 

informimit mbi mallrat e konsumit.  

41  Shërbime të argëtimit; shërbime të zbavitjes sportive dhe aktiviteteve kulturore; shërbime 

të argëtimit me lojra elektronike dhe kompeticioneve përmes Internet-it.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/415 

(220)  01/06/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  portokalli ; nuance e te kuqes  

(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  
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(210)  AL/T/ 2020/571 

(220)  16/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) LED 

(591)  E zezë; e bardhë; jeshile 

(732)  BAULED sh.p.k 

Durres, Fushe Kruje, Lagjia Hasan, zona kadastrale nr.1934., AL 

(740) Zamir Stojku 

Fushe Kruje, Zamir Stojku, Lagjja Hasan. 

(511) 9  Aparatura dhe instrumente për sjelljen, ndezjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollin e energjisë: akumulatorë elektrikë ; adaptorë elektrikë  ;bateri për 

ndriçim;bateri elektrike;furnizues baterish;kuti degëzimesh elektrike ;fener, 

dritëza;instrumentet e kontrollit të bojlerit;kabllo elektrike;çelës elektrik ;furnizues për 

akumulatorët elektrikë ;mbështjellës elektrik;ndërprerës qarku ;mbyllës qarku ;përcjellës 

energjie;lidhëse për linjat elektrike ;lidhës elektrike ;kontakte elektrike ;panelet kontrolli të 

energjisë elektrike ;konvertues elektrikë ;bashkues elektrik/ lidhës elektrik ;mbështjellës për 

priza elektrike ;përçuesve të energjisë elektrike ;rregullator të ndriçimit të dritës ;dioda që 

lëshojnë dritë [LED] ;çakëll ndriçimi ;kufizuesit e energjisë elektrike ;spina elektrike 

;rregullatorët e ndriçimit fazor ;çelsa elektrikë ;prizë elektrike ;tela elektrike ;lidhës teli.  

11  llamba laboratori ;oxhaqe llambash ;qelqe llambash;globe për llamba ;korniza llambash 

;reflektor llambash ;abazhurë llambash;llamba elektrike ;llamba ;mbajtëse abazhurësh 

;fenerë për ndriçim ;poça ndriçimi ;poça ndriçimi elektrik ;difuzor drite ;projektues drite 

;aparate ndriçimi LED ;aparate dhe instalime ndriçimi ;aparate ndriçimi për automjete ;drita 

për automjete ;drita elektrike për raste festimesh ;filamente elektrike .  
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(210)  AL/T/ 2020/573 

(220)  17/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) caffe espresso italiano; elementet figurative te flamurit italian 

(591)  E kuqe; e zezë; e bardhë; jeshile 

(732)  Coffeehouse 

Tirane, Berxull, Rruga Ardhmeria, Nr.Pasurie 120/19, Z.K 1167, Kapanon 1 kat, AL 

(740) Kejt Gjermeni 

Rr. Medar Shtylla, Njesia Bashkiake Nr.5, Kompleksi Kika i ri, Pall 1, Shk.5, Tirane 

(511) 30  Kafe; kapsula kafeje të mbushura; shije, ekstrakt kafeje; pije me bazë kafeje  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/596 

(220)  27/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CAFFE ESPRESSO ITALIANO 

(591)  e bardhë; e zezë 
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(732)  DARJEN PARTALLI 

Maqellare Lagjia ''Pavlica'', Rruga ''Pocest-Maqellare'', Objekti me nr.12, DIBER, AL 

(740) DARJEN PARTALLI 

Maqellare Lagjia ''Pavlica'', Rruga ''Pocest-Maqellare'', Objekti me nr.12, DIBER 

(511) 30  Kafe  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/625 

(220)  06/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Real Estate 

(591)  Gold 

(732)  BILLION G&G GROUP 

Tiranë, Kullat Binjake, Rr.Donika Kastrioti, Pall.14, përballë Ambasadës së Kosovës, Ap.4E, 

AL 

(740) Fiqrie Orhani 

Tiranë, Kullat Binjake, Rr.Donika Kastrioti, Pall.14, përballë Ambasadës së Kosovës, Ap.4E 

(511) 36  Agjenci të pasurive të paluajtshme  

45  Shërbime ligjore  
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(210)  AL/T/ 2020/655 

(220)  17/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) cilësi, Miell gruri tip "00" për çdo përdorim, 1 kg, Universal, dy veze, tas i vogel 

metalik, disa kalli gruri, pak miell, nje luge druri, nje bisht qe hap brumerat, si dhe nje mjet 

metalik qe perzien ushqimet 

(591)  E kuqe; blu; e bardhë; kafe; bezhë 

(732)  ATLAS MILLS SHPK 

Tirane, Kashar, Yrshek, Rruga Nacionale Tirane Durres, Km 6, Ndertesa me Nr.pasurie 

3/10/1, Zone kadastrale 2679., AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 30  Miell dhe preparate të bëra prej drithërave;  bukë;  simite; ëmbëlsira; preparate 

drithi;  makarona; oriz; niseshte per ushqim; sheqer.  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/656 

(220)  17/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) qualita; Con aggiunto di ferro e acido folico; tipo "00" ideale per tutte le preparazioni; 

1 kg; dy veze; nje tas miell; dy luge druri; 4 copa brumi ne forme topi; nje bisht qe terholl 

petet; nje cope derrase druri 

(591)  E kuqe; blu; e bardhë; kafe; bezhë 

(732)  ATLAS MILLS SHPK 

Tirane, Kashar, Yrshek, Rruga Nacionale Tirane Durres, Km 6, Ndertesa me Nr.pasurie 

3/10/1, Zone kadastrale 2679., AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 30  Miell dhe preparate të bëra prej drithërave; bukë;  simite; ëmbëlsira;  preparate 

drithi;  makarona;  oriz; niseshte për ushqim;  sheqer.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/662 

(220)  18/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Energy Drink  

(591)  e bardhe; gradient magenta; e kuqe; gold 

(732)  FI GROUP 

Rr:'' Panorama'', Kulla e Biznesit, Kodi postar 1016, AL 

(740) Brisida Ademaj 

Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi Postar 1016, Tiranë 

(511) 32  Pije energjike  
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(210)  AL/T/ 2020/684 

(220)  28/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PROVIME PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE NË GJUHËT E HUAJA 

NDËRKOMBËTARE, ASSESSMENT TESTS OF INTERNATIONAL FOREIGN 

LANGUAGES 

(591)  Blu; e Gjelbër; E florinjtë 

(732)  Ukë Buçpapaj 

Rruga ''Todi Shkurti'', Pallati 13, Shkalla 3, Apartamenti 18 Tiranë, AL 

(740) Ukë Buçpapaj 

Rruga ''Todi Shkurti'', Pallati 13, Shkalla 3, Apartamenti 18 Tiranë 

(511) 41  Provim për vlerësimin e njohurive;Botim i librave;Shërbime të 

mësimdhënies;Përkthim;Sigurim i botimeve ''online'' të pashkarkueshme;Sigurim i Botimeve 

''online'' në format videoje të pashkarkueshme.  

 

(210)  AL/T/ 2020/737 

(220)  16/09/2020 

(540)   

MEAN GREEN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Monster Energy Company 

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

(740) Melina Nika 

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

(511) 32  Pije jo alkoolike.  
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(210)  AL/T/ 2020/743 

(220)  17/09/2020 

(540)   

VERO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  VE-AD SHPK 

Lagjja Xhabijej, Rruga Zogu i Pare, 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) 30  Kafe, kafe e përpunuar, kafe e pjekur, kafe e papjekur, kafe artificiale, kafe e 

aromatizuar , pije që përmbajnë kafe, zëvendësues të kafes;çaj, çaj i ftohtë, pije me 

përmbajtje çaji;kakao, produkte me kakao, pije që përmbajnë kakao, pije që përmbajnë kakao 

dhe qumësht;sheqer për kafe i paketuar;çokollatë, pije që përmbajnë çokollatë dhe 

qumësht;kek;karamele;çikore;kanellë;biskota, biskota gjalpi;bukë;brumë;bollgur, bollgur 

misri;erëza;drithëra;kus kus;miell, muesli;produkte të prodhuara me 

miell;petulla;puding;mjaltë;melasë;maja;pluhur për 

pjekje;mustardë;akullore;sherbet;sanduiç;hamburger me djathë;tarta;vafer; akull, natyral ose 

artificial; akull për freskim; kube akulli; makarona; hudhër grirë [piper]; piper; oriz; niseshte 

per ushqim; sheqer; bimët e kopshtit, të ruajtura [ereza]; fruta coulis [sauces]; aromatizues 

vanilje për qëllime të kuzhinës; preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafesë; 

uthull; ekstrakt malti për ushqim; akullore; salcë domate; mustardë; kecap [salcë]; xhelozë 

frutash [ëmbëltore]; xhenxhefil [erëz]; glukozë për qëllime të kuzhinës; marinade; majonezë; 

salcë soje; salcë per makarona.  

43   shërbime të kafeterisë; shërbime kafene; sherbime restoranti; sherbime hotelerie; ushqim 

dhe pije per katering; shërbime bar; rezervime të përkohshme të akomodimit; dhenie me qira 

te strehimit të përkohshëm; shërbime restoranti me vetë-shërbim; shërbimet e motelit.  
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(210)  AL/T/ 2020/744 

(220)  17/09/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Shkodra RESORT 

(591)  e kaltër; e verdhë; jeshile; e bardhë; blu 

(732)  Niko Maraçaj  

Gruemire, Omare, Rruga e Liqenit, ne ambjentet e restorant LAKE SHKODRA RESORT, 

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) 43  Shërbime restoranti; Strehim i përkohshëm; Kafene; Ushqime dhe pije për katering; 

Shërbime restoranti me vete-shërbim; Shërbime të kafeterisë; Shërbime të ushqimeve të lehta 

dhe të shpejta (Snack-bar); Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Sigurimi i 

ambienteve të kampit; Shërbime hoteliere; Shërbimet e motelit; Rezervime të përkohshme të 

akomodimit; Shërbime kampi pushimesh [strehimi].   

 

 

(210)  AL/T/ 2020/745 

(220)  17/09/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CAFFE; AROME; PASJON 

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  VE-AD SHPK 

Lagjja Xhabijej, Rruga Zogu i Pare, 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) 30  Kafe, kafe e përpunuar, kafe e pjekur, kafe e papjekur, kafe artificiale, kafe e 

aromatizuar , pije që përmbajnë kafe, zëvendësues të kafes; sheqer për kafe i paketuar.   

43  shërbime të kafeterisë; shërbime kafene; sherbime restoranti; sherbime hotelerie; ushqim 

dhe pije per katering; shërbime bar; rezervime të përkohshme të akomodimit; dhenie me qira 

te strehimit të përkohshëm; shërbime restoranti me vetë-shërbim; shërbimet e motelit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/749 

(220)  17/09/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) OIL 

(591)  e kuqe; e bardhë 

(732)  KLEIDI SHPK 

Dropull i Siperm Vrisera, Rruga Nacionale Gjirokaster - Kakavi, Zona Kadastrale 3833, 

Pasuria Nr. 53/1, Gjirokaster - Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 35  Shitje me shumice dhe me pakice te produkteve si: produkte te fushes se 

hidrokarbureve, gas per perdorim industrial dhe shtepiak, benzine, nafte, vajguri, vajra 

motorik dhe industrial, aksesore te ndryshem per mjete motorike si makina apo motorcikleta; 

shërbime të agjencisë import-eksport; shërbime të ndërmjetësimit komercial; prezantimi i 
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mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime prokurimi për të 

tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për 

menaxhim komercial apo industrial; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.  

37   Shërbime të riparimit të automjeteve; Stacione te shërbimit të automjeteve [furnizim me 

karburant dhe mirëmbajtje]; mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione 

riparimi; lubrifikimi i automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e 

automjeteve; ngarkimin (karikimin) e baterive te automjeteve; balancimi i gomave.  

43  Shërbime restoranti; Strehim i përkohshëm; Kafene; Ushqime dhe pije për katering; 

Shërbime restoranti me vete-shërbim; Shërbime të kafeterisë; Shërbime të ushqimeve të lehta 

dhe të shpejta (Snack-bar); Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Sigurimi i 

ambienteve të kampit; Shërbime hoteliere; Shërbimet e motelit; Rezervime të përkohshme të 

akomodimit; Shërbime kampi pushimesh [strehimi].  

 

 

(210)  AL/T/ 2020/750 

(220)  18/09/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) BIO ENERGY  

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

(732)  Festjona Rabia 

Njesia Nr. 5, Rruga Sulejman Delvina, Pallati 29, Shkalla 16, Apartamenti 93, 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) 3  kozmetikë;kozmetikë për fëmijë;preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;kremra 

kozmetike;lapsa kozmetike;preparate kozmetike për qerpikët;preparate kozmetike për 

banjot;aromatikë [vajra esenciale];sapun deodorant;deodorant për qeniet njerëzore ose për 

kafshët;lapsa vetullash;kozmetikë vetullash;thonjtë e rremë;kremra flokësh;llak per 

flokë;ekstrakte bimore për qëllime kozmetike;buzekuq;preparate make-up (mirembajtje te 

fytyres);perfumeri;parfume;shampo;sapun rroje;preparate për rruajtje.  
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25  Veshje, këpucë, kapele; Pantallona; Bluza (tee-shirts); veshje motoristi, veshje çiklisti; 

grykore, jo prej letre, shirit për kokën (veshje); rroba banje; kapuç për banjo; sandale; qafore 

gezofi [boa]; te brendshme; mbathje për bebe; mbrojtese jakash; çizme sporti; këpucë plazhi; 

kapuçë [veshje]; shall; rripa [veshje]; rripa brezi për para [veshje]; kostum për ski në ujë; 

fjongo per veshje; shall gëzofi; shami; kasketa [veshje për kokën]; dorashka [veshje]; 

mandile per koken; geta; çorape; kravata; shami zbukurimi xhepi; peliçe [veshje]; pizhama; 

vello [veshje]; mbajtëse çorapesh; jaka [veshje]; fanella; dorashka; byzylyk dore [veshje]; 

veshje plazhi; kasketë dielli; zhartiera per çorape; zhartiera per çorape te gjata; zhupon; 

streçe; përparëse [veshje]; galloshe; këpucë ose sandale kashte; rrobë banjo; shapka banje; 

kominoshe fëmijësh; kominoshe (ndërresa); bereta; këllëf për femijë, jo me ngrohje 

elektrike; çizme; qafa çizmesh; çizme të shkurtra; mbathje [veshje]; këmisha; kurriz 

këmishash; bust [të brendshme grash]; jelek; xhaketa [veshje]; jelekë peshkimi; xhaketa stofi 

të leshta [veshje]; kombinime [veshje]; këmishë e brendshme [ndërresa]; veshje të gatshme; 

jaka te heqshme; veshje lëkure; kapuç për dush; funde; astare të gatshëm [pjesë veshje]; 

pardesy; gabardinë [veshje]; këpucë për gjimnastikë; fanella [veshje]; pulovra; triko; 

uniforma; këllëfë gëzofi [veshje]; gëzofë me kapuç; pelerina; peliçe; geta; pantallona; 

trikotazhe; të thurrura [veshje]; veshje per gjimnastikë; veshje te sipërme; kapele; sutjene; 

shami koke; toga; kambale; fustane; pantofla; këpucë sporti; shami (shall); këmishë e 

brendshme grash; maskë (gjumi); mbathje; të brendshme; papijonë; kravata.  

35  Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe 

programeve televizive te produkteve ne fushen kozmetike, produkteve per veshmbathjeve, 

veshje per femije dhe per te rritur ( per te gjitha moshat); organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese;  marketing;  demonstrim i mallrave;  promovimi i shitjeve për të 

tjerët;  organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi;  reklamimi në 

internet në një rrjet kompjuterik;  shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera];  prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të 

shitjes me pakicë;  shërbime të ndërmjetësimit komercial;  sigurimi i një tregu në internet për 

blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;  informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;  shërbimet e paraqitjes për qëllime 

reklamimi;350108 shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore;  asistencë për menaxhim komercial apo industrial;  

shpërndarja e mostrave;  reklamimi / publiciteti;  marredheniet me publikun.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/757 

(220)  18/09/2020 

(540)   

ONE ADVANCED 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  
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(591)   

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A. 

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

(740) Erion Xhepa   

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

(511) 38  Marrja me qera e kohës së hyrjes në rrjetet kompjuterike globale  ;ofrimi i aksesit 

në databazë ;transmetimi i televizionit kabllor ;komunikimet me telegrame  ;komunikimet 

nëpërmjet telefonit ;komunikimet nëpërmjet celularit  ;komunikimet nëpërmjet terminaleve 

të kompjuterit;komunikimet nëpërmjet rrjeteve me fibra optike;transmetimi i mesazheve dhe 

imazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik ;shërbimet elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit;transmetim faksimile;marrja me qera e aparaturave 

faksimile;informacion për telekomunikacionin;ofrimi i dhomave të bisedave në 

internet;dërgimi i mesazheve;marrja me qera e aparaturave të dërgimit të mesazheve;marrja 

me qera e modemeve ;shërbimet e agjencive të lajmeve;ofrimi i forumeve online;shërbimet 

pa tel, radio, television apo mjete të tjera telekomunikacioni;transmetimi radio ;komunikimet 

radio ;transmetimi me satelitë ;transmetimi i të dhënave ;marrja me qera e pajisjeve të 

telekomunikacionit ;ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e blerjes 

nëpërmjet telefonit;ofrimi I lidhjeve të telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik;shërbimet e rrugëzimit dhe lidhjes së shërbimeve;shërbime 

telekonferencë;shërbime telegrafi ;shërbime telefonike;marrja me qera e 

telefonave;transmetimi televiziv;shërbimet teleks ;transmetimi i telegrameve;transmetimi i 

postës elektronike ;transmetimi I kartolinave përshendetëse online ;transmetimi i dosjeve 

dixhitale ;ofrimi I aksesit të përdoruesit tek rrjetet kompjuterike globale ;transmetimi i videos 

sipas kërkesës ;shërbimet videokonferencë;shërbimet e postës zanore ;transmetimet pa tel   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/862 

(220)  20/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  
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(591)  e zeze; e kuqe; gri e hapur; gri e mbyllur; sfondi i bardhe 

(732)  DREJTORIA E PERGJITHSHME E AKREDITIMIT 

RRUGA E DURRESIT, NR.27, TIRANE, AL 

(740) BLERINA QAZIMI 

RRUGA YMER KURTI, TIRANE, ND.8 H.3, Ap.25. TIRANE 

(511) 42  SHERBIME SHKENCORE DHE TEKNOLOGJIKE NE FUSHEN E 

KONTROLLIT TE CILESISE  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/889 

(220)  27/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Bakery, since 2003 

(591)  e bardhë; gri 

(732)  Rolant Tito 

Rruga Hoxha Tahsim, Sheshi Shtrauz, Objekt 1 - 9 Katesh, Tirane, AL 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

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

(511) 35  Sherbime shitjeje me pakice qe lidhen me prodhimet e brumit.  
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       MARKA TË  REGJISTRUARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2020/10 

(540)  ÇDO DITË. 

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

, AL 

(151)  01/07/2020 

(180)  07/01/2030 

(111)  20743 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/141 

(540)  GRAND CASINO TIRANA 

(732)  ADRIA ENTERTAINMENT 

Rruga Abdi Toptani, Tek Godina Torre Drin, Kati 12, Apartamenti 122, Tirane, AL 

(151)  29/10/2020 

(180)  20/02/2030 

(111)  20974 

(300)   

(510)  41, 

(526)  CASINO; TIRANA 

(591)  -e bardhë; e verdhë; e florinjtë; 

(740) Galinija Gjoni 

Rruga  Pjeter BOGDANI'' TIRANE, SHQIPERIA 
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            PUBLIKIM APLIKIMI  

          DISENJO  INDUSTRIALE 
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( 21 )  AL/I/ 2020/4 

( 22 )  13/05/2020 

( 54 )  1.Kuti amballazhi vjollcë per çokollata 

2.Kuti amballazhi çiklaminë për çokollata  

3.Kuti amballazhi blu per çokollata 

4.Kuti amballazhi bojë qielli per çokollata  

( 30 )   

( 73 )  Godiva Belgium B.V./S.R.L. / Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, Belgium, BE 

( 71 )  Ali Ülker (Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, Belgium) 

( 51 ) 

( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2020/5 

( 22 )  13/05/2020 

( 54 )  1.Letër vjollcë amballazhi për çokollata 

2.Letër e çiklaminë amballazhi për çokollata  

3.Letër blu amballazhi për çokollata  

4.Letër bojë qielli amballazhi për çokollata  

( 30 )   

( 73 )  Godiva Belgium B.V./S.R.L. / Veeartsenstraat 42D, 1070 Anderlecht, Belgium, BE 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2020/10 

( 22 )  28/09/2020 

( 54 )  1. Mbajtese per ereza dhe kripore 

( 30 )   

( 73 )  GENC VOGLI / Abaza 00840001, Nd. 113, H. 1, KRUJE, AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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1 -Objekti i kundërshtimit: 

 

Marka “ELLI” me numër kombëtar aplikimi AL-T-2016-962 e publikuar më 02/02/2017 në 

Buletinin e Pronësisë Industriale M2017/2 me të dhënat e mëposhtme:    

Emri i aplikantit: ELAL COM sh.p.k, me adresë: Tiranë, pranë Shkollës se Mesme 

“Vëllezërit Kajtazi”, Vaqarr, AL. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2016/962 

 

Data e depozitimit: 15/12/2016  

 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 11. 

 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

 

Emri: CELLI S.p.A: me adresë: Pranë Shkollës së Mesme “Vëllezrit Kajtazi”, Vaqarr, 

Tiranë, AL. 

 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 07/03/2018.  

 

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

 

Nenet 143, 152 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” (I ndryshuar); 

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

 

-Vendimi: 

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

AL/T/2016/962, me aplikant ELAL COM sh.p.k, për të gjitha mallrat e aplikuara dhe 

vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.    

 

2 -Objekti i kundërshtimit: 

 

Marka “Fax NEWS” me numër kombëtar aplikimi AL-T-2017-537 e publikuar më 

15/02/2018 në Buletinin e Pronësisë Industriale M2018/3 me të dhënat e mëposhtme:   

Emri i aplikantit: KEDO GROUP SHPK, me adresë: RRUGA: PANORAMA, ND.3, 

HYRJA 19, KT.3, NJB 9, TIRANË, AL. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2017/537 

 

Data e depozitimit: 09/06/2017  

 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 16. 
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-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

 

Emri: Twentieth Century Fox Film Corporation: me adresë: 10201 West Pico Boulevard, 

Los Angeles, California, 90035, USA. 

 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 10/05/2018.  

 

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

 

Nenet 143, 152 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” (I ndryshuar); 

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

 

-Vendimi: 

 

Pranimin e kundërshtimit të regjistrimit të markës me numër aplikimi AL/T/2017/537, me 

aplikant KEDO GROUP SHPK, për të gjitha mallrat e aplikuara dhe vijimin e procedurave 

të refuzimit në baza relative të saj.    

 

 

3 -Objekti i kundërshtimit: 

Marka “GRAL” e publikuar më 02/10/2019 në Buletinin e Pronësisë Industriale M2019/30 

me të dhënat e mëposhtme:  

Emri i aplikantit: GRAL ALBANIA SHPK, me adresë: Rruga''Muhamet Gjollesha'' 

Godina 59, Hyrja 1, Zona kadastrale 8250-2/198+1-5, TIRANE, Shqiperi, AL i 

përfaqesuar me autorizim nga Znj. Galinija Gjoni. 

Nr. Kërkesës: AL/T/2019/690 

 

Data e depozitimit: 30/07/2019 

 

Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 35. 

 

-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar: 

 

Emri: GRAL MEDICAL SHPK: me adresë: Rruga e Durrësit, Pallatet Hawai, Nr.1, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL, përfaqesuar me autorizim nga Z.Vilson Duka. 

Data e depozitimit të kundërshtimit: 06/11/2019.  

 

Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi: 

 

Nenet 143, 156 dhe 175 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” (I 

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

 

Pranimin e pjesshëm të kundërshtimit të regjistrimit të markës “GRAL” me numër aplikimi 

AL/T/2019/690, me aplikant GRAL ALBANIA SHPK dhe refuzimin e regjistrimit vetëm 

për disa nga shërbimet e klasës 35, konkretisht: “Marketing; prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial”, e për rrjedhojë vijim e regjistrimit të saj për shërbimet e tjera brenda kësaj klase 

sipas Klasifikimit të Nicës. 

 


