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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/ 2019/762 

(220)  30/08/2019 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) uje mineral i gazuar; uje i fresket nga burimet natyrore; Albania 

(591)  Blu; e kalter; cijan; e bardhe 

(732)  Stabilimenti Valbona shpk 

Rr. Nacionale Vore-Fushe Kruje, Km 23, Magazina Gruppo Carni, AL 

(740) Eno Dodbiba 

RR."Naim FRASHERI" P.60/3, Shk.1, Ap.16, Tiranë 

(511) 32  Pije jo Alkolike, Uje mineral dhe i gazuar, Lengje frutash, Pije me baze orizi dhe 

Soje, Pije Energjike, Pije izotonike, Pije sportive te pasura me proteina, Esenca jo-alkolike 

dhe Ekstrakte frutash per te bere pije. Uje;Uje mineral;Uje soda;Ujerat e tryezes, Ujera 

(pije);Pije Aloe vera, (jo alkolike);Aperitive;Ver Elbi (Birre);Birre;Kokteile me Baze 

Birre;Pergatites per uje te karbonizuar/pergatites per uje te ajrosur;Uje i karbonizuar / uje i 

ajrosur;Musht, Jo alkolik;Kokteile jo alkolike;Pije Energjike;Esence per pregatitje 

pijesh;Ekstrakt HOPS per te bere Birre;Lengje frutash;Nektar Frutash,Jo alkolike;Birre 

Xhenxherfili/limonate xhenxherfili;Musht Rrushi i pa fermentuar;Pike izotonike;Kvass [Pije 

Jo Alkolike];Limonata;Uje Lifia;Birre Malti;Lyth Malti;Musht;Ekstrakt frutash jo 

alkolike;Leng Frutash jo alkolike;Pergatites Pijesh jo alkolike;Pije jo alkolike;Pije me baze 

mjalti jo alkolike;Pije me Shije kafe jo alkolike;Pije me Shije Çaji jo alkolike;Shurup Orgeat 

jo alkolike;Pastilat per thithjen e pijeve;Puder per thithjen e pijeve;Pije me protein te 

lart(sportive);Pije me baze orizi te ndryshem nga zevendesuesit e qumeshtit;Rrenje 

sarsaparilla [pije jo alkolike];Uje i gazuar (Seltzer);Pije sherbet;Smuthi (pure frutash);Pije te 

lehta;Pije me baze soje, te ndryshem nga zevendesuesit e qumeshtit;Shurup per Pije;Shurup 

per Limonat;Leng domatesh (Pije);Leng perimesh (Pije);Pije Hirre  
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(210)  AL/T/ 2020/549 

(220)  09/07/2020 

(540)   

ASLAVITAL Energy Essence 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Energy Essence 

(591)   

(732)  Zentiva, S.A. 

50 Theodor Pallady Blvd., 3rd District, Bucharest, Romania , RO 

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 5  Ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; ushqime dhe 

suplemente ushqyese për përdorim mjekësor; vitamina dhe suplemente ushqimore minerale; 

preparate vitaminash; preparate natyrore për përdorim mjekësor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/555 

(220)  10/07/2020 

(540)   

DO SOMETHING WONDERFUL 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  INTEL CORPORATION 

2200 Mission College Blvd., 95052 Santa Clara, CA, United States of America  , US 

(740) Melina Nika 

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

 

(511) 9  kompjuterë; kompjuterë dore; mikrokompjuterë; minikompjuterë; kartë memorje; 

asistentë dixhitale personale; organizatorë personalë portative dhe dore; pajisje 
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kompjuterike; qarqe të integruara; memorje qarku të integruar; çipe qarku të integruar; 

komplet me çipe; procesorë gjysmëpërçues; çipe procesori gjysmëpërçues; çipe 

gjysmëpërçues; mikroprocesorë; karta qarku të imprimuar; karta qarkut elektronik; 

madherbord (motherboard) kompjuteri; memorje kompjuteri; sisteme operative 

kompjuterike; mikro-kontrollues; përpunues të dhënash; njësi qendrore përpunimi; pajisje 

memorje gjysmëpërçuese; mikroprocesor i programueshëm programi; mikroprocesorë 

dixhitalë dhe optikë; të dhëna dixhitale dhe optike dhe procesorë sinjali; karta qarku video; 

karta qarku audio; karta qarku audio-video; akseleratorë grafikë video; akseleratorë 

multimedial; procesorë video; karta qarku procesori video; paketime matricash procesori; 

karta, disqe, kaseta, tela, regjistrime, mikroçipe dhe qarqe elektronike, të gjitha për 

regjistrimin dhe transmetimin e të dhënave; modem; aparate dhe instrumente, të gjitha për 

përpunimin, ruajtjen, gjetjen, transmetimin, shfaqen, hyrjen, daljen, kompresimin, 

dekompresimin, modifikimin, transmetimin dhe printimin e të dhënave; pajisje të hyrjes dhe 

daljes së kompjuterit; stacione pune; memorje të dhënash; pajisje të ruajtjes; sisteme sigurie 

për pajisjet kompjuterike dhe programet kompjuterike; komplet çipesh elektronike; elemente 

për kompjuterë dhe qarqe të imprimuar; përshpejtues zëri; përshpejtues zëri, të dhënash, 

imazhesh dhe video; memorie flash; pajisje memorie flash; sisteme memorie për kompjuterë; 

kabllo dhe adaptorë; terminale kompjuteri dhe printerë për përdorim me to; njësi të shfaqjes 

së videos; aparate dhe instrumente telekomunikacioni; kamera; pajisje kompjuterike për 

informatikë; pajisje kompjuterike për informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal; pajisje 

kompjuterike për informatikë cloud; pajisje kompjuterike për informatikë me bandë të ulët 

latente dhe të lartë kalimi; pajisje kompjuterike për përdorim në sigurimin e një mjedisi të 

sigurt informatik; pajisje kompjuterike për rrjetëzimin e kompjuterave; servera të 

komunikimit kompjuterik; pajisje kompjuterike për përdorim në sigurimin e një rrjeti të 

sigurt informatik cloud; programe kompjuterike për informatikë; softuer kompjuterik për 

informatikë cloud; softuer kompjuterik për informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal; 

softuer kompjuterik për informatikë me bandë të ulët latente dhe të lartë kalimi; pajisje 

kompjuterike të memorjes; softuer kompjuterik për sigurimin e një rrjeti të sigurt informatik; 

softuer kompjuterik për përdorim në sigurimin e një rrjeti të sigurt informatik cloud; program 

kompjuterik të sistemit operativ; shtesa të sistemit kompjuterik, mjete dhe aksesorë në fushën 

e programeve të aplikimit për lidhjen e kompjuterave personal, rrjeteve, aparateve 

telekomunikuese dhe aplikacioneve globale të rrjetit kompjuterik; pajisje kompjuterike dhe 

softuer për përmirësimin dhe sigurimin e transferimit, transmetimit, pritjes, përpunimit dhe 

dixhitalizimit të të dhënave në kohë reale; adaptorë të rrjetit kompjuterik; kontrollues të rrjetit 

kompjuterik; pajisje ndërfaqe kompjuterike; shpërndarës, çelësa dhe ruterë të rrjetit 

kompjuterik; mikrokontrollues për pajisjet e Internetit të objekteve (IoT); softuer 

kompjuterik të shkarkueshëm për lidhjen, funksionimin dhe menaxhimin e pajisje të 

aktivizuara me internetin e objekteve (IoT); softuer kompjuterik që mund të shkarkohet për 

lidhjen, funksionimin dhe administrimin e pajisjeve mobile me internetin celular të objekteve 

(IoT); pajisje kompjuterike dhe programe kompjuterike për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe 

përdorimin e rrjeteve kompjuterike lokale dhe të gjerë; pajisje kompjuterike dhe programe 

kompjuterike për zhvillimin, mirëmbajtjen dhe përdorimin e sistemeve interaktive të 

konferencave kompjuterike audio-video; pajisje kompjuterike dhe programe kompjuterike 

për marrjen, shfaqjen dhe përdorimin e sinjaleve të të dhënave video, audio dhe dixhitale të 

transmetuara; pajisje elektronike të kontrollit për ndërfaqen dhe kontrollin e kompjuterave 



 Buletini i Pronësisë Industriale  13 

  

dhe rrjeteve globale kompjuterike dhe telekomunikuese me transmetime dhe pajisje 

televizive dhe kabllore; ruterë; shpërndarës; servera; çelsa; aparate për testimin dhe 

programimin e qarqeve të integruara; aparate dhe pajisje memorie periferike; pajisje 

kompjuterike për rrjetëzimin e kompjuterave; pajisje gjysmëpërçuese; pajisje kompjuterike 

dhe programe kompjuterike për krijimin, lehtësimin dhe administrimin e aksesit të largët dhe 

komunikimit me rrjetet e zonave lokale (lans), rrjetet private virtuale (vpn), rrjetet me fushë 

të gjerë (banda) dhe rrjetet globale kompjuterike; ruterë, çelsa, shpërndarës dhe programe 

operative serveri; mjete softesh kompjuterike për lehtësimin e aplikacioneve të softuerëve të 

palëve të treta; pajisje kompjuterike dhe softuer për komunikime në rrjet pa tel; publikime 

elektronike të shkarkueshme në fushën e elektronikës, gjysmëpërçuesve dhe aparateve 

elektronike të integruar dhe pajisjeve, kompjuterëve, telekomunikacionit, argëtimit, 

telefonisë, telekomunikacionit me tel dhe pa tel; pajisje kompjuterike për përdorim në 

vizionin industrial, mësimin automatik, mësimin e thellë, inteligjencën artificiale, 

përpunimin e gjuhës natyrore, algoritmet e të mësuarit dhe analizën e të dhënave; programe 

kompjuterike për mësimin industrial, mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave; 

program kompjuterik për informatikë njohëse, mësim të thellë, inteligjencë artificiale; 

platforma të programeve kompjuterike për informatikën njohëse; programe kompjuterike për 

paraqitje grafike të të dhënave; programe kompjuterike për njohjen e modelit; programe 

kompjuterike për shfrytëzimin e të dhënave; programe kompjuterike për vizionin për 

përvetësimin, përpunimin, analizimin dhe kuptimin e imazheve dixhitale dhe nxjerrjen e të 

dhënave vizuale; komplete për zhvillimin e programeve kompjuterike; komplete të zhvillimit 

të programeve kompjuterike për vizionin me kompjuter, mësimin industrial, mësimin e 

thellë, inteligjencën artificiale, përpunimin e gjuhës natyrore, algoritmet e të mësuarit dhe 

analizën e të dhënave; program shikimi i shkarkueshëm dhe i regjistruar që përdor 

inteligjencën artificiale për të parë dhe interpretuar të dhënat, që lidhet me harduerin dhe 

ruajtjen, menaxhimin dhe përpunimin e të dhënave në cloud; pajisje kompjuterike dhe 

programe kompjuterike për regjistrimin, përpunimin, marrjen, riprodhimin, transmetimin, 

modifikimin, kompresimin, dekompresimin, transmetimin, shkrirjen dhe përmirësimin e 

tingullit, imazheve, grafikëve dhe të dhënave; programe softuerësh algoritmi për 

funksionimin dhe kontrollin e kompjuterave; pajisje kompjuterike dhe programe 

kompjuterike për përmirësimin dhe sigurimin e transferimit, transmetimit, pritjes, përpunimit 

dhe dixhitalizimit të informacionit në grafikë audio dhe video në kohë reale; softuer 

kompjuterik të shkarkueshëm dhe të regjistruar për mbledhjen, përpilimin, përpunimin, 

transmetimin dhe shpërndarjen e të dhënave të Sistemit Global të Pozicionimit (GPS) për t'u 

përdorur në pajisjet fikse, të lëvizshme dhe të dorës; baza të dhënash elektronike që 

përmbajnë informacione për rrugë, gjeografi, harta, informacione mbi linjat e tranzitit publik, 

informacione të linjës së tranzitit publik, informacionin e rrugës së tranzitit publik, oraret e 

tranzitit publik dhe informacione të tjera të tranzitit publik të regjistruara në median 

kompjuterike; softuer navigimi për llogaritjen dhe tregimin e rrugëve; sistem navigimi të 

tranzitit publik që paraqet harta dixhitale interaktive, udhëzime interaktive dhe informacione 

të krijuara nga përdoruesit; programe interaktive kompjuterike për marrjen dhe shfaqjen e 

informacionit mbi transportin publik, navigimin, gjeografinë, hartat dhe udhëtimin; softuer 

interaktiv kompjuterik për të mundësuar transmetimin e informacionit të tranzitit publik, 

hartës, navigimit, trafikut, rrugëve dhe informacionit me interes në rrjetet telekomunikuese, 

telefonat celularë, pajisjet e navigimit dhe pajisjet e tjera mobile dhe portative; program 
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kompjuterik interaktiv që mundëson shkëmbimin e informacionit midis përdoruesve; 

kompjuterë dhe sisteme të drejtuara nga kompjuteri për drejtime autonome, të ndihmuara nga 

shoferi, automjete të lidhura, pajisje ajrore pa pilot dhe drone; kompjutera dhe platforma 

kompjuterike që paraqesin ekrane interaktive, sisteme kontrolli dhe pajisje kontrolli, sisteme 

paralajmërimi, lidhje, kompjutera në bord dhe GPS për automjete, automjete të lidhura, 

automjete autonome dhe pa shofer; sisteme shumë kamerash për t’u përdorur në automjete; 

navigimi dhe udhëzimi GPS, gjurmimi i vendndodhjes GPS, pajisja për shfaqjen e hartave 

GPS dhe pajisja për llogaritjen e rrugës, regjistrimi i videove dhe pajisjet e rrjetit të 

komunikimit pa tel për të dhëna ose transmetim imazhi për automjete; aplikacione 

programesh kompjuterike për agjentë dixhitalë virtualë, sisteme parashikimi, mësimi 

industrial, automatizimi i procesit njohës, njohja e modelit, njohja e karakterit, aplikacionet 

e llogaritjes vizuale, virtualizimi i njohurive, robotika, dronët dhe automjetet pa pilot; 

programe kompjuterike dhe aplikacione harduerike për kontrollin automatik të drejtimit të 

automjeteve; programe kompjuterike dhe aplikacione harduerike për kontrollin automatik të 

drejtimit të automjeteve, kontrollin autonom, navigimin, drejtimin e asistuar të automjeteve 

dhe vetë-drejtimin e automjeteve; pajisjet për lokalizimin e automjeteve të përbërë nga 

programe kompjuterike dhe pajisje kompjuterike, sensorë, transmetues, marrës dhe marrës 

satelitor global të pozicionimit, të gjitha për përdorim në lidhje me lokalizimin e automjeteve 

dhe monitorimin e automjeteve.  

42  Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo-të shkarkuesshëm on-line për mësimin 

industrial, shfrytëzimin e të dhënave, mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave; 

sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo-të shkarkueshëm on-line për informatikë 

njohëse, mësim të thellë, inteligjencë artificiale; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerit që nuk mund të shkarkohet për mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave; 

sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk mund të shkarkohet për shfrytëzimin 

e të dhënave; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk mund të shkarkohet për 

informatikë njohëse, mësim të thellë, inteligjencë artificiale; kërkimi dhe marrja e 

informacionit në rrjetet kompjuterike për të tjerët; shërbime kompjuterike, domethënë, 

sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online që nuk mund të shkarkohet, ndërfaqja 

e programimit të aplikacionit të softuerit (API), dhe softuerë për mësimin industrial, 

shfrytëzimin e të dhënave, mbledhja e të dhënave dhe analiza e të dhënave; sigurimi i 

programeve vizuale kompjuterike që nuk mund të shkarkohen për marrjen, përpunimin, 

analizimin dhe kuptimin e imazheve dixhitale dhe nxjerrjen e të dhënave vizuale; sigurimi i 

kompleteve të zhvillimit të programeve kompjuterike jo të shkarkueshme në internet; 

sigurimi i kompleteve të zhvillimit të softuerit kompjuterikë që nuk mund të shkarkohen në 

internet për vizion me kompjuter, mësimin industrial, mësimin e thellë, inteligjencën 

artificiale, përpunimin e gjuhës natyrore, algoritmet e të mësuarit dhe analizën e të dhënave; 

sigurim softueri vizual online që nuk mund të shkarkohet që përdor inteligjencën artificiale 

për të parë dhe interpretuar të dhënat, për tu lidhur me pajisjet dhe ruajtjen, menaxhimin dhe 

përpunimin e të dhënave në cloud; shërbim softueri si një shërbim (SAAS) që përmban 

softuer për përdorim në ofrimin e aftësive të informatikës cloud dhe shërbimeve të 

teknologjisë së informacionit (IT), informatikës dhe informatikës cloud; shërbim softueri si 

një shërbim (SAAS) që përmban  softuer për përdorim në informatikë përmes një rrjeti global 

dhe lokal; shërbime softveri si shërbim (SAAS) që përmban platformën e zhvillimit të 

softuerit për përdorim në lidhje me aplikacionet me sistemet dhe pajisjet e ndërmarrjes; 
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këshillimi i programeve kompjuterike dhe sigurimi i informacionit për softuerin si shërbim; 

shërbime softueri si shërbim (SAAS) që përmban softuer për përdorim në sigurimin e 

informatikës me bandë të ulët latente dhe të lartë kalimi; shërbime kompjuterike për 

sigurimin e aftësive informatike për zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes; 

programe informatike cloud që përmban një softuer për përdorim në sigurimin e informatikës 

me bandë të ulët latente dhe të lartë kalimi, shërbime të teknologjisë së informacionit (IT) 

dhe informatikë përmes një rrjeti global dhe lokal; shërbime kompjuterike për sigurimin e 

aftësive informatike cloud për zhvilluesit e aplikacioneve dhe ofruesit e përmbajtjes; 

shërbime për të bërë të mundur që aplikacionet të shfaqen nëpër një rrjet në internet; shërbime 

për sigurimin e analizave, të nxjerrjes kash, llogaritjes dhe drejtimit të trafikut; shërbime për 

sigurimin e një rrjeti informatikë të sigurt dhe të besueshëm; sigurimi i shërbimeve 

kompjuterike dhe këshillimit të programeve kompjuterike në terren duke zhvilluar një mjedis 

cloud me integrimin e aplikacioneve nëpër platforma të ndryshme dhe pajisjet e lidhura; 

shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimin e indekseve të informacionit, faqeve të 

internetit dhe burimeve të bazuara në rrjete kompjuterikë; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të programeve kompjuterike që nuk mund të shkarkohen për lidhjen, 

funksionimin dhe menaxhimin e pajisjeve të rrjetit në internetin e objekteve (IoT); sigurimi 

i programeve kompjuterike jo të shkarkueshme në internet për lidhjen, funksionimin dhe 

menaxhimin e pajisjeve të rrjetit në internetin e objekteve (IoT); shërbime softuer si një 

shërbim (SAAS); shërbime këshillimi në fushën e kompjuterave dhe informatikës pa tel; 

shërbime të menaxhimit të rrjetit kompjuterik, përkatësisht, monitorimin e sistemeve të rrjetit 

për qëllime teknike; hostimi i përmbajtjes dixhitale në internet; shërbime të monitorimit të 

rrjetit kompjuterik, përkatësisht, sigurimi i informacionit mbi funksionimin e rrjeteve 

kompjuterike; personalizimi i programeve në internet dhe projektimi i ndërfaqes së 

përdoruesit të kompjuterit për të tjerët; shërbime zhvillimi, dizajnimi dhe këshillimi për 

kompjuterë; hartimi dhe zhvillimi i standardeve për të tjerët në hartimin dhe zbatimin e 

programeve kompjuterike, pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve telekomunikuese; sigurimi i 

klientëve dhe teknikëve me informacione në lidhje me menaxhimin e projektit kompjuterik; 

sigurimi i softuerit online si një shërbim për mbledhjen, përpilimin, përpunimin, 

transmetimin dhe shpërndarjen e të dhënave të Sistemit Global të Pozicionimit (GPS); 

sigurimi i një programi online që nuk mund të shkarkohet, i cili përmban informacionin mbi 

rrugët, gjeografinë, hartën, linjat e tranzitit publik, informacionin e linjës së tranzitit publik, 

informacionin e rrugës së tranzitit publik, oraret dhe oraret e tranzitit publik dhe 

informacione të tjera të tranzitit publik; sigurimi i softuerit navigues online që nuk mund të 

shkarkohet për llogaritjen dhe shfaqjen e rrugëve dhe ndarjen e sistemit të navigimit të 

tranzitit publik, hartën dhe informacionin e udhëtimit; sigurimi i një programi kompjuterik 

jo të shkarkueshëm në internet për të mundësuar shkëmbimin e informacionit të tranzitit 

publik, hartës, navigimit, trafikut, rrugëve dhe informacionit për pika me interes; program 

kompjuterik interaktiv që mundëson shkëmbimin e informacionit midis përdoruesve; 

sigurimi i softuerit në internet si një shërbim për kontrollin automatik të drejtimit të 

automjeteve, kontrollin autonome, navigimin, drejtimin e asistuar të automjeteve dhe vetë-

drejtimin e automjeteve.  
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(210)  AL/T/ 2020/581 

(220)  21/07/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  magenta; e bardhë; e verdhë; e gjelbër; e zezë 

(732)  GERIS sh.p.k. 

Autostrada Tiranë – Durrës, km. 20, Xhafzotaj, Durrës, Shqipëri, AL 

(740) Sokol Duraj 

Autostrada Tiranë – Durrës, km. 20, Xhafzotaj, Durrës, Shqipëri 

(511) 3  produkte letre për qëllime shtëpiake dhe higjienike të përfshira në këtë klasë, 

përkatësisht:peceta të lagura me detergjent për pastrim, peceta te lagura me preparate 

pastruese për fëmijë;sapunë;përgatitje pastrimi;peshqir të mbarsur me locione 

kozmetike;mbështjellje celuloze për përdorim kozmetik;shtupë pambuku për përdorim 

kozmetik;përgatitje për heqjen e make-up (makiazhit/grimit);locione për përdorim 

kozmetik;shkopinj pambuku për përdorim kozmetik;inde të ngopura me përgatitje kozmetike 

për qëllime make-up (makiazhit/grimit) dhe kujdesi;fshirës kozmetikë të njomur me 

lëng;shami të mbarsura me kozmetikë të lëngshme.  

16  letër tualeti / letër higjienike ,peceta letre, Peceta tavoline prej letre, mbulesa tavoline 

prej letre, Letër, karton, peshqir letre, peshqir dore prej letre, peshqir fytyre prej letre, shami 

letre, letër higjienike, peceta letre për heqjen e kozmetikës, peceta letre, pëlhura letre, letra 

tavoline, rrotullime letre shtëpiake.  

(210)  AL/T/ 2020/592 

(220)  24/07/2020 

(540) 
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) FARMACI 

(591)  E gjelber; jeshile; e bardhe; e zeze plus zgjatimet perkatese 

(732)  Tefta Mamaj 

Rruga Sami Frasheri,Qendra e Biznesit Metropol, Zyra nr 26, kati i dyte , AL 

(740) Tefta Mamaj 

Rruga Sami Frasheri,Qendra e Biznesit Metropol,Zyra nr 26,kati i dyte, Tiranë 

(511) 1  Kimikate të caktuar për t’u përdorur në prodhimin e kozmetikës dhe farmaceutikës, 

për shembull: vitaminat, konservuesit dhe antioksidantët  

5  Preparate farmaceutike,preparate sanitare per qellime mjekesore,substance dhe ushqime 

dietike me qellime mjekesore,ushqim per bebe,suplemente dietike,material 

dentare,dezinfektant,preparate kunder paraziteve dhe mykut.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale,dentare,mjekesore,artikuj ortopedike,materiale 

qepjeje,pajisje asistuese dhe pershtatese per personat me aftesi te vecanta,aparate 

masazhi,artikuj per te ushqyer foshnjat,pajisje per aktivitetin seksual.  

44  Keshillimi farmaceutik dhe rekomandimi si sherbim.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/612 

(220)  03/08/2020 

(540)   

shelby 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Arbër Sinani 
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Njesia Bashkiake nr.10, Rruga Mihal Duri, Pallati 60, Shkalla 4, Apartamenti 26, AL 

(740) Roland Caushaj 

Rruga "Mihal Duri" Pall.58, Shk.1, Ap.14, Tirane 

(511) 43  Shërbime bari; shërbime për ofrimin e ushqimeve dhe pijeve; shërbime kafeterie; 

restorant; shërbime kateringu.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/632 

(220)  07/08/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  1361050  25/06/2020  CL 

(526 )  

(591)  jeshile Pantone 3308 C 

(732)  The Coca-Cola Company 

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

(740) Krenar Loloçi 

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

(511) 33  Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për prodhimin e pijeve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/811 

(220)  05/10/2020 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) sachets 

(591)  Jeshile 

(732)  TWO BEE SHPK 

Rruga '' Nikolla Zoraqi'', Nd.19, H.1, AL 

(740) Sintia Berberi 

Rr. Dervish Hima, 3 Kullat 

(511) 5  preparate ushqimore për qëllime terapeutike ose mjekësore; suplemente ushqimore; 

preparate farmaceutike; laksativ  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/813 

(220)  05/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 ) Treg 

(591)  e gjelbër; e gjelbër e hapur; e bardhë 

(732)  PRONATYRA TREG SHPK 

Rruga e Barrikadave Nr. 11, Qendra Tregtare ''Galeria e Tiranës'', Kati II, NjA.9, TIRANË., 

AL 

(740) JONALD AGOLLI 

Rruga e Barrikadave Nr. 11, Qendra Tregtare ''Galeria e Tiranës'', Kati II, NjA.9, TIRANË. 

(511) 35  Administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit; Shërbime importi - 

eksporti  ;Shërbime tregtimi për produktet e brumit ; Marketing; Përpunim administrativ i 

urdhrave të blerjes; Rektrutim personeli; Përgatitja e pagës; Kërkimi i biznesit; Shërbime 

administrative për shpërnguljen e bizneseve; Menaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi; 

Sigurimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një faqeje ueb ; Demostrimi i mallrave; 

Faturim; Marrëdhënie me publikun;  

36  Konsulenca financiare; Hua; Punët e pasurive të paluajtshme  

37  Ndërtimi  

39  Transporti  i të mirave materiale   

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/820 

(220)  05/10/2020 

(540)   

CIBINQO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New York 10017, USA  , US 

(740) Melina Nika 

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

 

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

ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

foshnje; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplaste, materiale për fashim; materiale 

për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, 

herbicide.  



 Buletini i Pronësisë Industriale  21 

  

(210)  AL/T/ 2020/847 

(220)  14/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  kafe; e gjelbër 

(732)  SILVER TOPALLI 

TIRANE Njesia Administrative nr.9, Rruga Muzaket, Ndertesa 16, Hyrja 3, 1016., AL 

(740) Gentiana Geci 

TIRANE Njesia Administrative nr.9, Rruga Muzaket, Ndertesa 16, Hyrja 3, 1016. 

(511) 41  Prodhimi i shfaqjeve; Organizimi i shfaqeve; Prezantimi i nje shumellojshmerie 

shfaqesh; Zbavitje/ Argetim televiziv  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/848 

(220)  15/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 
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(300)   

(526 )  

(591)  blu; e bardhë 

(732)  Market Hub Shpk 

Rruga Ymer Kurti, Zk 8270, vol 30, faqe 38, NP5/314+1-2, 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) 35  Sherbime Hippermarketi, shitje me shumice dhe me pakice te produkteve te 

ndryshem; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime 

të shitjes me pakicë; marketing; demonstrim i mallrave;  asistencë për menaxhim komercial 

apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti;   marredheniet me publikun; 

organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; 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]; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; marrja me 

qira e stendave të shitjes; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; optimizimi i motorëve të kërkimit për 

promovimin e shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta;  

hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/884 

(220)  26/10/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) UJE MINERAL NATYRAL 

(591)  E bardhe, e gjelber, jeshile 
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(732)  ACQUA PRIMA SHPK 

Dajt Lanabregas, Ndërtesë 1 katëshe pranë Xhamisë, Fshati Lanabregas, Komuna Dajt, 

Tiranë, AL 

(740) Bibë Pjetërgjoka 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Pallati Nr.1, Kati 1  

(511) 32  Ujera minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo alkoolike. Pije frutash dhe lëng 

frutash, shurupe dhe përgatitje të tjera për bërjen e pijeve.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/899 

(220)  29/10/2020 

(540)   

ECHELON 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Inver S.p.A. 

Via Di Corticella, 205 40128 Bologna, Italy, IT 

(740) Eno Dodbiba 

Rr. Naim Frasheri 60/3 Tirane 

(511) 2  Veshje pluhuri të dizanjuara për përdorim në projekte arkitektonike, produkte 

ndërtimi, ose aplikime të tjera të jashtme dhe të brendshme  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/901 

(220)  29/10/2020 

(540)   

BIJI 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  



 Buletini i Pronësisë Industriale  24 

  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, 

i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus 

(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla, 

llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime 

duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur 

cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine 

të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike 

për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për 

tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj 

duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të 

përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/902 

(220)  29/10/2020 

(540)   

HEETS DIMENSIONS NENA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH, CH 

(740) Vjollca SHOMO 

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

(511) 34  Vaporizues me tel për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për tymosje; duhan, 

i papërpunuar ose i përpunuar; prodhime duhani, duke përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, kretek; snus 

(burnot i lagësht); zëvendësuesa të duhanit (jo për qëllime mjekësore); artikuj duhanpirësish, 

duke përfshirë letra dhe tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti cigaresh dhe tavlla, 

llulla, aparate xhepi për dredhjen e cigareve, çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, prodhime 



 Buletini i Pronësisë Industriale  25 

  

duhani me qëllim për tu nxehur, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim për të nxehur 

cigaret ose duhanin për të lëshuar avull me përmbajtje nikotine për thithje; tretësira nikotine 

të lëngshme për tu përdorur në cigaret elektronike; pajisje elektronike për tymosje; cigare 

elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese për cigaret tradicionale; pajisje elektronike 

për thithjen e avullit që përmban nikotinë; pajisje që krijojnë avull me përdorim nga goja për 

tu përdorur nga duhanpirësit, produkte duhani dhe zëvendësuesa duhani; artikuj 

duhanpirësish për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartpërmendura të 

përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve dhe purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti cigaresh elektronike të rikarikueshme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/919 

(220)  06/11/2020 

(540)   

Biote 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMMERCEE CORP SHPK  

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

Tirane – Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 

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

(511) 20   mobilje; mobilje zyre; mobilje shkollore; krevate; tavolina; dyert për mobilje; 

mobilje [dekorim]; korniza foto; rafte [mobilje]; stola [mobilje]; rafte per shishe;  raftet e 

bibliotekave; pllaka pasqyre; dyshekë; dyshekë kashte; dyshekë ajri, jo për qëllime 

mjekësore; jastekë ajri, jo për qëllime mjekësore; jastëkë; krevate; shtretër druri.  

24  Mbulesa krevati; mbulesa tavoline; batanije per krevat; carcaf dhe kellef; batanije për 

kafshët shtëpiake; lecke(rroba); pëlhurat për heqjen e make-up; pëlhura pambuku; mbulesa 

per jastek; mbajtësit e perdeve të tekstilit; perde prej tekstili ose plastike; damask;perde per 

dyer; material elastik i endur; pëlhurë; pëlhurë për këpucë; pëlhura e imitimit të lëkurës së 

kafshëve; pëlhura për përdorim të tekstilit; peshqir fytyre të tekstilit; shajak; pëlhura tekstil 

me fije qelqi për përdorim të tekstilit; materialet filtruese të tekstilit; flamuj, jo letre; fanellë 

(pëlhurë); shamitë e tekstilit; veshjet e kapelave, të tekstilit, në copë; pëlhura të thurura; 
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etiketat e leckave; pëlhurë e brendshme; pëlhura mëndafshi për modelet e printimit; peshqire, 

jo prej letre; tabela, jo prej letre; tyl; pëlhura tapiceri; kadife; leckë leshi.  

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

produkteve: Mobilje per shtepi, mobilje zyrash, mobilje restorantesh, mobilje per  hoteleri, 

aksesore dhe produkte per dekorime te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, dysheke te 

te gjitha llojeve, krevate. produkte tekstile shtepiake, carcaf, guverta, jorgan, peshqira, 

mbrojtese dysheku, jastek, batanije, mobilje per shtepi, mobilje zyrash, mobilje restorantesh, 

mobilje per  hoteleri, aksesore dhe produkte per dekorime te ambienteve te brendshme dhe 

te jashtme; marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; reklamimi / publiciteti; marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve 

tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet 

kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese 

të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; 

informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të 

shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime të 

ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e 

treta; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive.  
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(210)  AL/T/ 2020/926 

(220)  10/11/2020 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Luxury Resort & Spa dhe 5 yjet 

(591)  e zezë; ngjyrë floriri (gold); e kaltër 

(732)  "Marina Bay" shpk 

"Marina Bay Luxury Resort and Spa", Rr. "Aleksander Moisiu", L. "Uji i ftohte", Vlore, AL 

(740) Elisa Vejseli 

"Marina Bay Luxury Resort and Spa", Rr. "Aleksander Moisiu", L. "Uji i ftohte", Vlore 

(511) 41  Shërbime argëtuese, konkretisht: aktivitete në kënd lojrash, aktivitete në pishina, 

evente kulturore, aktivitete sportive, aktivitete në plazh.  

43  Shërbime të zyrave të akomodimeve [hotel]; Shërbime bari; Shërbime kafene; Shërbime 

kafeterie; Shërbime të sigurimit të mjediseve të kampingut; Shërbime të kateringut për 

ushqime dhe pije; Shërbime të rezervimit të hoteleve; Shërbime hoteli; Shërbime të 

informacionit dhe këshillimit në lidhje me përgatitjen e vakteve; Shërbime moteli; Shërbime 

të pritjes për akomodimin e përkohshëm [menaxhimi i pritjes dhe nisjeve]; Shërbime 

restoranti; Shërbime restoranti me vetë shërbim; Shërbime të restorantit të ushqimeve që 

konsumohen midis vakteve snack-bar; Shërbime të rezervimit për akomodim të përkohshëm; 

Shërbime të dhënies me qera të dhomave të mbledhjeve. 

  

44  Shërbime të SPA-ve  
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       MARKA TË  REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2018/1243 

(540)  Bike Point 

(732)  Endrit Lala 

Rruga ''Myslim Shyri'', nr.10, God.44/3, Ap.1, Tirane, AL 

(151)  04/12/2020 

(180)  28/03/2029 

(111)  21133 

(300)   

(510)  39, 

(526)  bike, repair&parts. 

(591)  -E verdha;e zeza 

(740) Klevisa Rama 

Rr.''Artan Lenja'', nr.1102, Tirane 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/405 

(540)  Balkan Film Market 

(732)  Albanian Center of Audio Visual & Cinematography 

Rr. Dervish Hima, Pll Ambasador 3, Tirane, AL 

(151)  04/12/2020 

(180)  18/04/2029 

(111)  21130 

(300)   

(510)  41, 

(526)  Balkan 

(591)  -e kuqe; portokalli; e verdhe; bojeqielli; blu; violet; e zeze 

(740) Stela Uruçi 

Rr. Dervish Hima, pll. Ambasador 3, Tiranë 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/724 

(540)  amc 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

NJESIA BASHKIAKE NR.11, RR.VANGJEL NOTI, NDERTESA NR.20, KODI 1026, 

LAPRAKE,TIRANE, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  09/08/2029 

(111)  21114 

(300)   
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(510)  38, 

(526)   

(591)  -jeshile me sfond te bardhe 

(740) ERION XHEPA 

RR VANGJEL NOTI, TEK TELEKOM ALBANIA SHA, TIRANE 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/788 

(540)  MY KID 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

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

(151)  03/12/2020 

(180)  11/09/2029 

(111)  21111 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/809 

(540)  ≠KETAJEMINE 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

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

(151)  03/12/2020 

(180)  11/09/2029 

(111)  21112 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  -Magenta dhe sfondi i bardhë 

(740) Erion Xhepa 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr.20, Laprakë, Tiranë, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2019/812 

(540)  MY TELEKOM 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

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

(151)  03/12/2020 

(180)  11/09/2029 

(111)  21115 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/817 

(540)  MY PET 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

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

(151)  03/12/2020 

(180)  11/09/2029 

(111)  21117 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/819 

(540)  FUNZONE 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

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

(151)  03/12/2020 

(180)  11/09/2029 

(111)  21110 

(300)   

(510)  38, 
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(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/967 

(540)  AMBER 

(732)  International Foodstuffs Co LLC 

P.O Box No. 4115, Sharjah, United Arab Emirates, TM 

(151)  03/12/2020 

(180)  30/10/2029 

(111)  21128 

(300)   

(510)  29  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloci 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1005 

(540)  Doc'n'Roll 

(732)  ERA Medical Services 

Rr. Frosina Plaku, nr.36, Tiranë, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  14/11/2029 

(111)  21113 

(300)   

(510)  41  44, 

(526)   

(591)  - 

(740) Razije Dosti 

Rruga Frosina Plaku, nr. 36, Tiranë  
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(210)  AL/T/ 2019/1031 

(540)  Kafsho 

(732)  ''ORA'' SH.A 

Rr. "Aleksandër Moisiu", Nr.76/1, Ish Kinostudio, Tiranë, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  21/11/2029 

(111)  21127 

(300)   

(510)  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Blerina Hoxha 

Rr. "Aleksandër Moisiu", Nr. 76/1, Ish Kinostudio, Tiranë 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2019/1154 

(540)  UP 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A 

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

(151)  03/12/2020 

(180)  30/12/2029 

(111)  21116 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  - 

(740) Erion Xhepa 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1 

(540)  VERMEER 

(732)  VERMEER MANUFACTURING COMPANY 

1210 Vermeer Road East P.O. Box 200, Pella, IOWA 50219., US 

(151)  03/12/2020 

(180)  06/01/2030 
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(111)  21126 

(300)   

(510)  7, 9, 16  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/2 

(540)  V 

(732)  VERMEER MANUFACTURING COMPANY 

1210 Vermeer Road East P.O. Box 200, Pella, IOWA 50219, US 

(151)  02/12/2020 

(180)  06/01/2030 

(111)  21108 

(300)   

(510)  7, 9, 16  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/44 

(540)  W 

(732)  Wine.Al Sh.p.k 

Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, Zona 

Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  21/01/2030 

(111)  21125 

(300)   

(510)  33, 

(526)   

(591)  -E kuqe e ndezur; E zeze. 

(740) Iliaz Mehmeti 

Lagjja 14, Shkozet, Rruga Asti Gogoli, Godinë 2 kat, Kati i parë, Nr. Pasurie 197, Zona 

Kadastrale 82/60, Durrës, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2020/89 

(540)  IXI 

(732)  Elio Balla 

Autostrada Tirane Elbasan, Brenda ambienteve te Qendrës Tregtare TEG, kati 2, Njesia 

B047, Niveli 1, Lunder, Tirane., AL 

(151)  04/12/2020 

(180)  04/02/2030 

(111)  21134 

(300)   

(510)  18  25, 

(526)   

(591)  - 

(740) Neriza Brami 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/337 

(540)  O 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

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

(151)  03/12/2020 

(180)  06/05/2030 

(111)  21109 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  -blu e hapur me sfond të bardhë; portokalli 

(740) Erion Xhepa   

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/338 

(540)  ONE 

(732)  TELEKOM ALBANIA SH.A. 

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

(151)  04/12/2020 

(180)  06/05/2030 

(111)  21131 

(300)   
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(510)  38, 

(526)   

(591)  -blu e hapur me sfond të bardhë; portokalli 

(740) Erion Xhepa   

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/341 

(540)  sfc 

(732)  SFC ALB SHPK 

TIRANE Rruga e Barrikadave, Qendra Turdiu, Nr.Pasurie: 10/294+1-16, Shkalla 1, Kati 5, 

Ap.16, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  06/05/2030 

(111)  21118 

(300)   

(510)  42, 

(526)   

(591)  -bojëqielli; gurkali; blu; e zezë 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/349 

(540)   

(732)  ALB-ERK SHPK 

Rruga "Ndre Mjeda" Nr.42, pranë ish Parkut "21 Dhjetori", Tiranë, AL 

(151)  02/12/2020 

(180)  08/05/2030 

(111)  21103 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159 
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(210)  AL/T/ 2020/358 

(540)  LUCKY STRIKE AMBER 

(732)  British American Tobacco (Brands) Inc. 

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington DE 19808-1674, United States, US 

(151)  04/12/2020 

(180)  15/05/2030 

(111)  21132 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/361 

(540)  MAKBEΛ dhe logo 

(732)  EURIMAC S.A. EUROPEAN RICE AND MACARONI COMPANY 

Industrial Area of Kilkis, 61100 Kilkis, GR, GR 

(151)  03/12/2020 

(180)  19/05/2030 

(111)  21124 

(300)   

(510)  30, 

(526)  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ; ΑΠΟ ΤΟ 1939 

(591)  -E kuqe; vishnje; e verdhë gruri; kaki; gri; e zezë; e bardhë; 

(740) Vjollca SHOMO 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/368 

(540)  AB AGRO BLEND 

(732)  AGRO BLEND SHPK 

Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300 

M para Urës së Draçit, Shqiperi., AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  22/05/2030 

(111)  21129 
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(300)   

(510)  1  35, 

(526)  AGRO 

(591)  -e bardhë; jeshile; 

(740) Vilson Duka  

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/402 

(540)  Rigels Rajku 

(732)  Rigels Rajku 

Lagja nr. 13, Rruga "Pavarsia" Objekti me numer pasurie 39/151, Kati i pare, Zona 

Kadestrale 8515, Durres, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  28/05/2030 

(111)  21123 

(300)   

(510)  9, 14, 16, 25, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43  45, 

(526)   

(591)  - 

(740) Ermir Gjyzeli 

Rruga '' Shaban Gjyzeli'' Sallmone, Shijak 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/404 

(540)  Noizy 

(732)  Rigels Rajku 

Lagja nr. 13, Rruga "Pavarsia" Objekti me numer pasurie 39/151, Kati i pare, Zona 

Kadestrale 8515, Durres, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  28/05/2030 

(111)  21121 

(300)   

(510)  9, 14, 16, 25, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43  45, 

(526)   

(591)  - 

(740) Ermir Gjyzeli 

Rruga '' Shaban Gjyzeli'' Sallmone, Shijak 
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(210)  AL/T/ 2020/420 

(540)  Goodz 

(732)  Adion Gorani 

Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Tish Daija, Hyrja 2, Ap 18, Kati 3, Tirane - Shqiperi., AL 

(151)  02/12/2020 

(180)  02/06/2030 

(111)  21107 

(300)   

(510)  35, 

(526)   

(591)  -blu 

(740) Vilson Duka 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/424 

(540)  GAZETA SHQIP 

(732)  VJOLLCA HOXHA 

Rruga "17 nëntori", Godina 20, Mëzez, Kodër, Kashar, Tiranë , AL 

(151)  02/12/2020 

(180)  03/06/2030 

(111)  21104 

(300)   

(510)  16  38, 

(526)  GAZETA 

(591)  - 

(740) Lulzim Alushaj  

  Rruga "Shyqyri Berxholli", Pallati Intercosar (afër Gjykatës së Lartë), Shkalla A, Kati 

3, Suite 9B, Kodi postar 1001, Njësia Bashkiake nr. 10,Tiranë, Shqipëri  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/425 

(540)  TOP NEWS 

(732)  VJOLLCA HOXHA 

Rruga "17 nëntori", Godina 20, Mëzez, Kodër, Kashar, Tiranë , AL 

(151)  02/12/2020 

(180)  03/06/2030 

(111)  21102 

(300)   
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(510)  38  41, 

(526)  NEWS 

(591)  - 

(740) Lulzim Alushaj  

Rruga "Shyqyri Berxholli", Pallati Intercosar (afër Gjykatës së Lartë), Shkalla A, Kati 3, 

Suite 9B, Kodi postar 1001, Njësia Bashkiake nr. 10,Tiranë, Shqipëri  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/426 

(540)  TOP NEWS 

(732)  VJOLLCA HOXHA 

Rruga "17 nëntori", Godina 20, Mëzez, Kodër, Kashar, Tiranë , AL 

(151)  02/12/2020 

(180)  03/06/2030 

(111)  21101 

(300)   

(510)  38  41, 

(526)  NEWS 

(591)  -E bardhë; e zezë; gri 

(740) Lulzim Alushaj  

Rruga "Shyqyri Berxholli", Pallati Intercosar (afër Gjykatës së Lartë), Shkalla A, Kati 3, 

Suite 9B, Kodi postar 1001, Njësia Bashkiake nr. 10,Tiranë, Shqipëri  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/447 

(540)  Nam food 

(732)  T.F.A SHPK 

TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Emin Duraku, Pallati nr.10 Shkalla 13, Apartamenti 

2, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  09/06/2030 

(111)  21119 

(300)   

(510)  43, 

(526)  food 

(591)  -jeshile; e bardhë 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, Shkalla 1, zyra nr.9 
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(210)  AL/T/ 2020/448 

(540)   

(732)  T.F.A SHPK 

TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Emin Duraku, Pallati nr.10 Shkalla 13, Apartamenti 

2, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  09/06/2030 

(111)  21120 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -jeshile; e bardhë 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

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

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/513 

(540)  Fish Time 

(732)  FISH TIME sh.p.k 

RRUGA DON BOSKO PALLATI GENER 2, LOKALI NR.5, TIRANE, AL 

(151)  03/12/2020 

(180)  26/06/2030 

(111)  21122 

(300)   

(510)  35  43, 

(526)  restorant; markatë; pizza 

(591)  -Portokalli; blu; bojëqielli; blu; 

 

(740) HAXHI UZO 

RRUGA DON BOSKO PALLATI GENER 2, LOKALI NR.5, TIRANE 
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REFUZIME ME BAZA APSOLUTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Buletini i Pronësisë Industriale  43 

  

( 210 )  AL/T/ 2019/762 

(540)   

 

Uje Mineral Valbona, Uje i fresket nga burimet natyrore Valbone Albania 

 
M 

( 732 )  Stabilimenti Valbona shpk 

Rr. Nacionale Vore-Fushe Kruje, Km 23, Magazina Gruppo Carni, AL 

( 591 )  -Blu; e kalter; cijan; e bardhe 

( 740 ) Eno Dodbiba 

RR."Naim FRASHERI" P.60/3, Shk.1, Ap.16, Tiranë 

( 511 ) 32  Pije jo Alkolike, Uje mineral dhe i gazuar, Lengje frutash, Pije me baze orizi dhe 

Soje, Pije Energjike, Pije izotonike, Pije sportive te pasura me proteina, Esenca jo-alkolike 

dhe Ekstrakte frutash per te bere pije. Uje;Uje mineral;Uje soda;Ujerat e tryezes, Ujera 

(pije);Pije Aloe vera, (jo alkolike);Aperitive;Ver Elbi (Birre);Birre;Kokteile me Baze 

Birre;Pergatites per uje te karbonizuar/pergatites per uje te ajrosur;Uje i karbonizuar / uje i 

ajrosur;Musht, Jo alkolik;Kokteile jo alkolike;Pije Energjike;Esence per pregatitje 

pijesh;Ekstrakt HOPS per te bere Birre;Lengje frutash;Nektar Frutash,Jo alkolike;Birre 

Xhenxherfili/limonate xhenxherfili;Musht Rrushi i pa fermentuar;Pike izotonike;Kvass [Pije 

Jo Alkolike];Limonata;Uje Lifia;Birre Malti;Lyth Malti;Musht;Ekstrakt frutash jo 

alkolike;Leng Frutash jo alkolike;Pergatites Pijesh jo alkolike;Pije jo alkolike;Pije me baze 

mjalti jo alkolike;Pije me Shije kafe jo alkolike;Pije me Shije Çaji jo alkolike;Shurup Orgeat 

jo alkolike;Pastilat per thithjen e pijeve;Puder per thithjen e pijeve;Pije me protein te 

lart(sportive);Pije me baze orizi te ndryshem nga zevendesuesit e qumeshtit;Rrenje 

sarsaparilla [pije jo alkolike];Uje i gazuar (Seltzer);Pije sherbet;Smuthi (pure frutash);Pije te 

lehta;Pije me baze soje, te ndryshem nga zevendesuesit e qumeshtit;Shurup per Pije;Shurup 

per Limonat;Leng domatesh (Pije);Leng perimesh (Pije);Pije Hirre  

 


